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NOVIDADES CAD
• Facturação da Autodesk - A Autodesk anunciou uma facturação de 457 milhões de dólares para o terceiro trimestre

fiscal, o que representa um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Vejamos as
percentagens: os produtos Revit, Inventor e Civil 3D (eles chamam produtos 3D, o MAP não é mencionado) são
responsáveis por 98 milhões de dólares, o MAX, Maya e produtos associados (Autodesk Media and Entertainment) são
responsáveis por 68 milhões. Os outros produtos não são discriminados. Isto demonstra mais uma vez que a maior
parte da facturação da Autodesk continua a vir do AutoCAD e do AutoCAD LT. Outra notícia importante é que o
mercado EMEA (Europa e Norte de África) é responsável por 160 milhões de dólares, ou seja, cerca de 35% do total.
Mais informações em www.autodesk.com.

• AutoCAD atinge os 4 milhões - Segundo informação da Autodesk, o número de licenças AutoCAD e AutoCAD LT
instaladas ultrapassou os 4 milhões.

• Google Earth vai integrar elementos do SketchUp - A próxima versão gratuita do Google Earth, número 4, vai
integrar alguns elementos do SketchUp, nomeadamente a inclusão de uma barra de ferramentas de desenho com
linhas, paredes e imagems. Outra novidade é a inclusão de mapas históricos.

• Avatech autorizada para Subscription Gold Support - Depois da empresa Hagerman & Company, Inc., ter
anunciado a aprovação como revendedor Subscription Gold Support (newsletter 227), é a vez da empresa americana
Avatech Solutions, Inc. anunciar a sua entrada neste programa. Recordo que as empresas aderentes a este programa
dão, mediante um acréscimo de valor na subscrição, assistência telefónica ilimitada em horário de expediente a 4
membros indicados pelo cliente e acesso a ferramentas web adicionais. Mais informações em www.avatech.com.

NOVIDADES JOÃO SANTOS / QUALICAD
• Formação QualiCAD - Terminaram dois cursos da QualiCAD, um de AutoCAD Fundamental e um de Inventor, mais

um curso de AutoCAD Fundamental para um parceiro. Para a semana inicia-se um curso de Excel Avançado e está
bem encaminhado mais um curso de Project.

• Marketing - Semana de decisões em termos de pastas! Já encomendei mais pastas QualiCAD em polipropileno
(plástico) e, para os cursos mais longos, pastas em lona (3 cores distintas). Até final do mês vão ser entregues.
Entretanto, continuam as reuniões e os contactos.

• Curso AutoCAD Fundamental em meios dias - Falta-me um formando para realizar um curso de AutoCAD 2007
Fundamental em meios dias, manhãs ou tardes, de acordo com as disponibilidades de todos os interessados. Este
curso não está calendarizado e inicia-se assim que atinja o número mínimo de inscritos.

• 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 € 05 - 16 Fev (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 LT 2007 - OTRACK - Uma muito boa novidade no LT 2007 foi a inclusão da função auxiliar OTRACK. Aliás,

nunca percebi (mas suspeito) porque é que, sendo o LT um programa específico para desenho 2D, a excelente função
OTRACK tinha sido omitida. Agora sim, com a inclusão do OTRACK e dos comandos de layers que estavam nas
Express Tools, o LT pode ser encarado como um bom programa 2D.

TEMPOS LIVRES
• Frase:

Devido à velocidade da luz ser superior à do som, algumas pessoas parecem inteligentes até falarem.


