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NOVIDADES CAD
• Subscrição Gold para a Autodesk? - Este é um assunto a desenvolver proximamente. Ao que parece, vão existir dois

níveis de subscrições, com preços e regalias distintos. A empresa americana Hagerman & Company, Inc. anunciou que
é uma das primeiras empresas revendedoras autorizadas para vender subscrições Gold. Estas subscrições incluem
suporte telefónico em horas de expediente, acesso directo a técnicos qualificados por um máximo de 3 minutos,
respostas no máximo em duas horas e a possibilidade de o suporte ser pedido por até quatro pessoas do cliente. Para
ser elegido, um revendedor tem de ter pessoal, instalações, desempenho e especialização em suporte técnico. Mais
informações sobre esta empresa, elegida como Autodesk Channel Partner of the Year em 2006, em
www.hagerman.com.

• Compatibilidade do formato DWF com o Internet Explorer 7 - Na sequência da notícia da semana passada, a
Autodesk já publicou um hotfix que resolve os problemas de incompatibilidade do formato DWF, cujos ficheiros
embebidos em páginas web não são lidos pelo Internet Explorer 7. Atenção a quem tem o Windows XP com
actualizações automáticas (o que não recomendo): o IE7 instala-se imediatamente. Este hotfix pode ser encontrado no
blog de um dos funcionários da Autodesk (porque não no próprio site da Autodesk?) chamado Scott Sheppard, cujo
endereço é http://dwf.blogs.com/beyond_the_paper/2006/10/published_date_.html.

• CADWrite para ter Word em AutoCAD - A empresa DotSoft, que desenvolve pequenas e úteis aplicações para o
AutoCAD, permite ler e escrever documentos Word. Ao contrário de um processador de texto regular, o CADWrite
versão 1.0 permite extrair informação do AutoCAD para a escrita de relatórios e colocar documentos no AutoCAD como
entidades mtext. Mais informações em www.dotsoft.com/cadwrite.htm.

NOVIDADES JOÃO SANTOS / QUALICAD
• Formação QualiCAD - Terminam, durante a próxima semana, três cursos de AutoCAD 3D, um da QualiCAD e dois de

um parceiro. No curso da QualiCAD, estou a evitar, pela primeira vez, a utilização do Dashboard e, até agora, tem
funcionado impecavelmente, com o consequente ganho de espaço. Aliás, num próximo documento técnico vou indicar
todos os passos para substituir o Dashboard. Começam na próxima semana dois cursos de AutoCAD Fundamental, um
da QualiCAD e um para um parceiro.

• Livros de VIZ 2007 e 3DS MAX 9 - Eu e o amigo João Barata estamos a actualizar os livros de VIZ e de MAX para as
novas versões. Quaisquer sugestões para a melhoria dos livros são bem-vindas.

• Novos preços para formação calendarizada em 2007 - Vou fazer um pequeno ajuste dos preços para 2007, com um
aumento inferior ao da inflação. Todas as pré-inscrições efectuadas em 2006 beneficiam dos preços actuais.

• Próximos cursos calendarizados - Apresento os próximos cursos calendarizados, embora possam ocorrer acções
extraordinárias, dependendo das inscrições. Os detalhes de todos os cursos, incluindo outros não listados aqui, podem
ser consultados no site da QualiCAD (www.qualicad.com). Agradeço toda a divulgação. Qualquer questão, contactem
por email ou pelo telefone da QualiCAD (213427612).

Curso Duração Preço Datas
Actualização 2D para AutoCAD 2007 14 h 135 € 16 - 19 Jan (N)
Actualização 3D para AutoCAD 2007 07 h 75 € 01 - 02 Fev (N)
AutoCAD 2006/2007 Fundamental 35 h 315 € 25 Nov - 23 Dez (D, S); 02 - 15 Jan (N)
AutoCAD 2006/2007 Avançado 28 h 265 € 21 Fev - 02 Mar (N)
AutoCAD 2007 3D 28 h 265 € 06 - 27 Jan (D, S); 22 - 31 Jan (N)
AutoCAD 2006/2007 Programação VBA 28 h 265 € 27 Nov - 07 Dez (N)
VIZ 2006/2007 Fundamental 35 h 315 € 13 - 24 Nov (N)
VIZ 2006/2007 Avançado 28 h 265 € 11 - 20 Abr (N)

Outros cursos ou outras datas - Consulte-nos, marcamos novas datas em qualquer horário com um mínimo de 3
participantes.

Aos preços apresentados acresce IVA. N: 18h00-21h30 ; D: 09h30-13h00 e 14h00-17h30 ; S - Sábados

TRUQUES E DICAS
• AutoCAD 2007 - ETRANSMIT - O comando ETRANSMIT, na versão 2007, inclui também os ficheiros DWF anexados

(embebidos) e os ficheiros de imagens que são usados em definições de materiais.

TEMPOS LIVRES
• Anedota:

Um bêbado telefona para a polícia indicando que ladrões tinham entrado no seu carro e tinham roubado o painel de
controle, o volante e até os três pedais.
Passado um pouco e, ainda antes de a polícia se deslocar, o bêbado volta a ligar e informa que já não é preciso a
polícia. Por engano, tinha entrado no banco traseiro.


