10 augustus 2006

AutoSketch 9 installeren
Als u de CD in de computer stopt dan verschijnt
automatisch het openingsscherm.
Klik op Install AutoSketch en er verschijnt een
waarschuwing dat het programma niet gekopieerd
mag worden. AutoSketch is bedoeld voor gebruik
op één PC, hetgeen u kunt lezen in het volgende
scherm met de licentieovereenkomst. U dient deze
te lezen en ermee akkoord te gaan door I accept
aan te klikken om verder te kunnen gaan met de
installatie.

Daarna verschijnt het scherm voor het invullen van
uw gegevens en het serienummer dat op het doosje
staat.

Meestal kiest u voor Install the application for Anyone,
zodat, als u ook anderen op uw computer laat werken,
iedere gebruiker van uw computer bij AutoSketch kan.
De Destination Folder die in het volgende scherm
wordt gevraagd laat u meestal zoals wordt
voorgesteld.

Bij Select Installation Type kiest u doorgaans
Complete, zodat alles wordt geïnstalleerd.

Bij Content Unit is het belangrijk om Metric Content te
kiezen, tenzij u graag met voeten en duimen werkt (feet
and inches).
Na Ready to install begint de feitelijke installatie. Na
minder dan een minuutje staat alles erop en verschijnt
het eindscherm met AutoSketch Release 9 has been
succesfully installed en kunt u het laatste nieuws over
deze versie (de Release Notes) lezen of meteen aan de
slag gaan via het menu Start van Windows.
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AutoSketch 9 registreren
De eerste keer na het starten van
AutoSketch 9 kunt u de licentie registreren
via internet. Heeft u die niet bij de hand, dan
kunt u ook later registreren of vanaf een
andere computer via
http://www.autodesk.com/register.
Gaat er iets mis bij de registratie, dan kunt u
het best per email contact opnemen met
Autodesk Neuchatel (kan gewoon in het
nederlands): authcodes.neu@autodesk.com
Komt u er niet uit en heeft u het bij IDEOMA
aangeschaft, dan kunt u altijd bij ons terecht.
Als u Don't show me again aanvinkt, dan
komt dit scherm niet meer.
Klik op Next en u komt in het opstartscherm
van AutoSketch 9.

Het opstartscherm
U kunt dit scherm annuleren en meteen
beginnen met tekenen of via Template een
vooraf ingesteld bladformaat kiezen, b.v.
iso_a3, of via Open een eerder gemaakt
bestand openen.
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Het tekenscherm

Voor meer informatie over het tekenen zelf verwijzen we u graag naar onze opleidingsmogelijkheden of de
help in het menu rechtsbovenin.

Gratis support van Autodesk
Heeft u in de eerste 60 dagen nog vragen over het
gebruik van AutoSketch, dan kunt u per email (in
het engels) terecht bij
supportinformation.en@autodesk.com.
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Automatische updates instellen
Rechtsonder in het tekenscherm van
AutoSketch ziet u een satellietsymbool (evt.
met een geel driehoekje; soms komt er ook
een aandachtsballonnetje uit met een
melding) met de naam Communication
Center. Als u daarop klikt, dan verschijnt het
menu om in te stellen welke informatie u van
Autodesk wilt ontvangen.
Daartoe moet u aangeven in welk land u zit
en hoevaak u het wilt ontvangen.

Nadat u verbinding hebt gehad met internet worden de informatiemogelijkheden getoond. Daarbij is vooral de eerste belangrijk om
aangevinkt te laten, want als er fouten in het programma worden
ontdekt en verholpen, dan kunt u daarmee uw software bijwerken.

Uiteindelijk verschijnt het scherm met de melding dat uw product up-to-date is.
Via Settings kunt u de eerder gemaakte keuzes evt. weer aanpassen.
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