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NOVIDADES CAD
• Visualizador DWG/DWF gratuito - A empresa americana Informative Graphics Corporation (IGC) lançou a versão 5.4

do seu Free DWG Viewer, já com suporte para o AutoCAD 2007. Este software gratuito permite abrir, ver e medir
desenhos em formato DWG, DWF e DXF, e exportar em formato JPG .Mais informações e download em
www.infograph.com/products/dwgviewer/DWGdownload1.asp.

• Novos drivers NVIDIA para MAX 9 e AutoCAD 2007 - A NVIDIA anunciou o lançamento de novos drivers de elevada
performance para o 3DS MAX 9 e para o AutoCAD 2007. Para a placa Quadro FX 5500, os drivers MAXtreme 9
permitem uma melhoria de 100% no MAX 9, enquanto os drivers POWERdraft 2007 permitem uma melhoria de até
73% para o AutoCAD 2007 e para os verticais baseado em AutoCAD 2007. Estes drivers podem ser usados para as
placas NVIDIA Quadro FX em sistemas operativos Microsoft Windows 2000/XP. Mais informações em
www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp.

• Tubagens em AutoCAD 2007 - A empresa canadiana PROCAD lança o software 3DSMART V2007 para criar
tubagens (piping) no AutoCAD, e já actualizado para o 2007. Para ver uma demo, aceder ao site
www.procad.com/demos.php, e para fazer o download de um trial a 30 dias, aceder ao site
www.procad.com/evaluations.php.

NOVIDADES JOÃO SANTOS / QUALICAD
• Formação QualiCAD - Inicia-se amanhã o curso de VIZ 2007 calendarizado, um curso de Autodesk Inventor para um

novo cliente e, durante a semana, mais um curso de AutoCAD Fundamental para um cliente. Entretanto, foi adjudicado
um curso de Excel Avançado.

• Reuniões - Agora que a formação aliviou um pouco, voltei às reuniões com actuais e potenciais clientes.

• Marketing - Vou mandar fazer pastas novas para a QualiCAD e preparar o flyer institucional da empresa para 2007.

• 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 - Comando SECTIONPLANE - Este novo comando 3D da versão 2007 permite definir secções de

corte compostas por um ou mais planos. As secções são novos objectos desta versão e são criados na layer que está
activa. Ao se activar uma secção e ao se colocar a layer dessa secção em Off, deixamos de a secção mas permanece
o seu efeito. Ao se congelar a layer, o efeito de corte é desactivado.

TEMPOS LIVRES
• Curiosidade:

De aorcdo com uma pqsieusa de uma uinrvesriddae ignlsea, nao ipomtra a odrem plea qaul as lrteas de uma plravaa
etaso, a úncia csioa iprotmatne é que a piremria e útmlia lrteas etejasm no lgaur crteo.
O rseto pdoe ser uma ttaol csãofnuo que vcoe pdoe anida ler sem gnderas pobrlmea. Itso é poqrue nós nao lmeos cdaa
lrtea isladoa, mas a plravaa cmoo um tdoo.
Cosiruo não?


