6 februari 2006

Nieuw in DWF Composer 2
Software om tekenwerk te reviseren
Beschikt u al over versie 1 van het tekeningenreviseerprogramma DWF Composer, dan is de update
misschien interessant voor u. De update naar versie 2 kost € 100,-- per licentie. In de versie 2 kunt u
ondermeer:
- dwf-bestanden aanpassen en opslaan. U kunt niet de inhoud van de tekeningen veranderen, maar er wel
bladen bijvoegen door er stukjes uit te knippen.
- nieuwe dwf-bestanden samenstellen door onderdelen van bestaande dwf-bestanden in de nieuwe te
slepen.
- eigen symbolen importeren om te gebruiken bij het maken van aantekeningen
- de verwerkingsstatus van de aantekeningen (markups) visueel maken (zie afbeelding).

Ikonen geven de
status van elke
aatekening weer
Over deze
aantekening is nog
een vraag

Een gele waas geeft aan
dat de aantekening is
verwerkt

Deze is verwerkt
Met deze twee
aantekeningen is
nog niets gedaan

Hier ziet u wat er
met de aantekening
is gedaan

Revisies verwerken via internet
Het gehele reviseerproces kunt u via internet organiseren door een abonnement te nemen op de Buzzsaw
webservice die Autodesk en IDEOMA u kunnen bieden. Elke persoon die u toegang geeft tot uw project
beschikt daarbij over de volledige licentie van DWF Composer. Wij zetten kostenloos een proefsite voor u op
van 30 dagen. U automatiseert met dit abonnement de administratie van wie heeft welke tekening en wat is
de laatste versie. Ook wordt al het commentaar hier verzameld, dus geen van uw projectpartners (uzelf ook
niet!) heeft meer een excuus als er iets mis gaat. Omdat het geheel webbased is, is het ook volledig plaatsonafhankelijk. Dit maakt de partijen scherp en voorkomt fouten. Deze kwaliteitsverbetering zult u danook
zeer snel terugverdienen. IDEOMA kan u de kennis leveren om de Buzzsaw-omgeving te integreren met uw
huidige documentenbeheer.
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