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Woord Vooraf 
Tot bij de release 2004 kregen we ongeveer om de twee jaar een belangrijke nieuwe versie van onze CAD-
software (cfr. versie 2000, 2002, enz.).  Autodesk heeft vanaf dan te kennen gegeven dat we wegens diverse 
redenen de komende updates op jaarbasis mogen verwachten, en effectief … Het jaarlijkse Subscription of 
Onderhoudsplan zal daar wel iets mee te maken hebben, evenals de steeds grotere groep gebruikers die 
ondertussen bijna allemaal via een snelle Internet-connectie met elkaar verbonden zijn. Eind maart 2017 
kwam de recentste release 2018 (apart) beschikbaar, in april gevolgd als onderdeel van de Suites. 
 
Dat AutoCAD (LT) 2018 weeral de beste AutoCAD is die we ooit gehad hebben verwonderde ons niet. Onze 
software blijft optimaliseren en speelt in op de algemene evolutie die we in onze informaticawereld kennen. 
Ondertussen wordt jaarlijks zowel de LT-versie en de “gewone Full” AutoCAD samen bijgewerkt. Ook 
AutoCAD Architecture krijgt alles mee van de full AutoCAD, maar voor de typische Architectuur-faciliteiten 
(die in ex-ADT nu al meer dan tien jaar blijven wat ze zijn) moeten we uitkijken naar de REVIT-ontwikkelingen 
–>   zie http://www.revit.be . 
 
Steeds weer vallen de typische “Windows look & feel” besturingstechnieken op, afgestemd op de steeds 
vernieuwende Windows-versies (ondertussen Windows 10) . De belangrijkste optimalisaties voor de 
gebruiker zit echter in de vele fijne truken die men toepast om de besturing steeds efficiënter te maken én 
de tekenvaardigheden die telkens met extra faciliteiten verder uitgebouwd worden. En… de 
samenwerkingstechnieken overheen het Internet “in the cloud” vinden steeds meer ingang…   Nog nuttig om 
aan te halen dat AutoCAD (LT) 2018 side-by-side naast een vorige versie op dezelfde PC kan geïnstalleerd 
worden: zeker bij updates kwestie van geleidelijk de overschakeling te kunnen maken... 
 

Historiek: 

AutoCAD versie 1.0 december 1982 

AutoCAD versie 1.2, 1.3 en 1.4 april / augustus / okt. 1983 

AutoCAD versie 2.0 oktober 1984 

AutoCAD versie 2.1 mei 1985 

AutoCAD versie 2.5 juni 1986 

AutoCAD versie 2.6 april 1987 

AutoCAD release 9 september 1987 

AutoCAD release 10 oktober 1988 

AutoCAD release 11 oktober 1990 

AutoCAD release 12 juni 1992 

AutoCAD release 13 november 1994 

AutoCAD release 14 mei 1997 

AutoCAD 2000 (release 15.0.) maart 1999 

AutoCAD 2000i juli 2000 

AutoCAD 2002 mei 2001 

AutoCAD 2004 (release 16.0.) maart 2003 

AutoCAD 2005 maart 2004 

AutoCAD 2006 maart 2005 

AutoCAD 2007 (release 17.0.) maart 2006 

AutoCAD 2008 maart 2007 

AutoCAD 2009 maart 2008 

AutoCAD 2010 (release 18.0.) 
AutoCAD 2011 
AutoCAD 2012 

maart 2009 
maart 2010 
maart 2011 

AutoCAD 2013 (release 19.0.) 
AutoCAD 2014 (release 19.1.) 
AutoCAD 2015 (release 20.0) 
AutoCAD 2016 (release 20.1) 
AutoCAD 2017 (release 21.x) 

maart 2012 
maart 2013 
maart 2014 
maart 2015 
maart 2016 

AutoCAD 2018 (release  22.0 )  maart 2017 

 
Niet iedereen, zelfs niet allen met een Subscription, volgt iedere release op de voet: soms wordt wel één of 
meer releases overgeslagen … . In deze bundel hebben we uiteraard vooral de optimalisaties van de recentste 
releases 2016/2017/2018 opgenomen, maar ook enkele specifieke vernieuwingen uit de recent voorgaande 
releases (met vermelding van de release waarin die vernieuwing werd doorgevoerd). Ook de situering van 
AutoCAD in het globale Autodesk-portfolio (vooral met betrekking tot de Design Suites waar AutoCAD in 
opgenomen zit) wordt in deze infobundel verduidelijkt. 

  

http://www.revit.be/
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1. AUTODESK LICENTIE-COMBINATIES  

1.1 Autodesk Subscription Abonnement of Onderhoudsplan  

Op de C3A-Website , http://www.c3a.be/autodesk-subscription (en via een artikel in C3A-Wijzer van febr. 
2016 werd al aangegeven dat Autodesk vanaf begin 2016 spreekt over een abonnement op de Autodesk-
software (wat voorheen de "huurformule" of "Desktop Subscription" genoemd werd) of over een 
onderhoudsplan bij permanente licenties (wat voorheen "Subscr. Maintenance" genoemd werd bij 
"perpetual" of "eeuwigdurende" licenses).  

 
Zie de hierboven vermelde pagina’s op de C3A-Website (http://www.c3a.be/autodesk-subscription ) voor 
heel wat meer details.  Ter info, de huidige licentieprijzen van een AutoCAD LT / AutoCAD Full :   

• een AutoCAD LT abonnement kost €380/year   /  een onderhoudsplan  230€/year 

• een AutoCAD Full (SingleUser) abonnement kost €1470/year   /  een onderhoudsplan  760€/year 
(prijsinfo april 2017,  excl. BTW). 

 
Bij een Perpetual of Permanente License met Onderhoudsplan was aanvullend ook een éénmalige 
“investering” gemoeid, wat bij een huur-abonnement niet moet voorzien worden. Maar … als de huur-
abonnements-periode stopt, dan stopt ook de software (wat met een eeuwigdurende licentie niet zo is). 
Ondertussen is de situatie “eenvoudiger” geworden, want voor een AutoCAD LT of AutoCAD Full “apart” is 
enkel nog de huur-abonnements-formule mogelijk bij nieuwe of extra licenties. 

  

http://www.c3a.be/autodesk-subscription
http://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/autodesk-subscription
http://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/autodesk-subscription
http://www.c3a.be/autodesk-subscription
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De AutoCAD LT licenties zijn ondertussen dikwijls een onderdeel van een AutoCAD REVIT LT Suite, en de 
meeste Full AutoCAD licenties maken deel uit van de Autodesk (Building) Design Suites … of de AEC Collection:  

1.2 Van Autodesk Suites naar Autodesk Industry Collections  

Bij de update-workshops in het voorjaar 2015 werd de overschakeling van permanente licenties met 
onderhoudsplan (wat voorheen Perpetual Licenties + Subscr. Maintenance noemde) naar de huur-
abonnements-formule (wat voorheen Desktop Subscription noemde) al aangekondigd, en vanaf febr. 2016 is 
voor nieuwe licenties StandAlone (+LT) producten enkel nog de abonnements-formule beschikbaar.  Vanaf 
aug. 2016) zijn ook voor deze BDS Suites enkel nog de abonnements-formules voor nieuwe licenties mogelijk. 
 
Op dinsdag 24 mei 2016 maakte Autodesk ook de overstap van de huidige Autodesk Suites naar  
de nieuwe “Autodesk Industry Collections” of “Autodesk Branchecollecties” bekend.  
Zie https://www.autodesk.be/nl/collections  met de nieuwe formule vanaf augustus 2016 :  
 

 
opm.: printscreen sept. 2017, Autodesk listprijzen inclusief BTW  

 
OPM.: dit is aanvullend op de apart beschikbare AutoCAD LT / AutoCAD Full en REVIT LT / REVIT Full , die als 
nieuwe, extra licenties via de huur-abonnementenformule beschikbaar/aankoopbaar blijven.   

  

https://www.autodesk.be/nl/collections
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Via bovenvermelde webpagina http://www.autodesk.com/collections is ook een verwijzing beschikbaar 
naar een uitgebreidere Industry Collection FAQ , hieronder enkele belangrijke aandachtspunten :  
 

 
 
Autodesk lanceerde DRIE Industry Collections:  

• Architecture, Engineering & Construction  

• Product Design  

• Media & Entertainement. 
 
Autodesk maakt dit voor het eerst publiek bekend via een emailing naar alle Autodesk klanten op dinsdag 24 
mei, maar deze formule werd pas beschikbaar vanaf 1 augustus 2016. 
 
Deze Autodesk Industry Collections bieden o.a. : 

• Toegang tot de meest essentiële  branche-software in één enkele collectie 

• Heel wat meerwaarde, inclusief meer Cloud Services 

• flexibele huur-termijnen (maandelijks, per kwartaal , jaarlijks of multi-year) 

• Single User (individuele licenties) en Multi-User (wat voorheen NetworkLicenses noemde) 

• Eenvoudiger bundel: één collectie per branche   
(ipv meerdere Suites in Standard/Premium/Ultimate variëteiten)  

 
Vanuit C3A, met een focus op AEC, zullen we vooral met de AEC Collection te maken hebben.   
Daarin is volgende samenstelling  van Desktop Applicaties en Cloud Services voorzien : 
 
 
OOK NOG DIT :   

• Allen die momenteel beschikken over een Subscription of huurformule voor een Design Suite of een 
individueel Autodesk-product kunnen vanaf augustus 2016 switchen naar een Collection 
Subscription. Zie volgende pagina “Inruil-actie van Perpetual Licenties met onderhoudsplan naar 
Subscription” voor meer details …   
 
 

• Voor een overzicht van wat precies in de AEC-Collection zit : zie  
https://www.autodesk.be/nl/collections/architecture-engineering-construction/included-software 
en de printscreen op voorgaande pagina.  
 
In de toekomst zal dit service-pakket nog uitgebreid worden. Zo zit die Autodesk (Revit) LIVE service 
(wat voorheen 35€/maand kostte) vanaf 7 september 2017 ook in dit totaalpakket. 

 
  

http://www.autodesk.com/collections
http://www.autodesk.com/content/dam/autodesk/www/collections/pdf/industry-collections-2017-faq-customers-en.pdf
https://www.autodesk.be/nl/collections/architecture-engineering-construction/included-software
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1.3 Inruil-actie van Perpetual Licenties met onderhoudsplan naar Subscription 

 

Zie deze Autodesk-boodschap die in maart/april 2017 door Autodesk gepubliceerd werd !  
Aan alle Autodesk klanten in Vlaanderen werd zo’n engelstalige email rondgestuurd, maar er is ook 
een (voor ons) beter leesbare versie in het Nederlands gepubliceerd, zie hieronder :  

engelstalige versie    /   nederlandstalige versie 

 
Autodesk is duidelijk op weg naar de invoering van een bedrijfsmodel op basis van abonnementen, en blijft 
vooral inzetten op abonnementsaanbiedingen om meerwaarde te bieden via een reeks extra voordelen: 

Enkele belangrijke aandachtspunten uit deze Autodesk-boodschap: 
 

• Nieuwe licenties of upgrades kunnen enkel nog via de Subscription/Huurformule, perpetual licenties 
met onderhoudsplan zijn niet meer te koop (enkel verlengingen of verderzetting van lopende 
onderhoudsplannen blijven mogelijk)  

 

• Via een drie jaar lang lopende actie, startend vanaf 15 juni 2017 kunnen licenties met een 
onderhoudsplan op het moment van de renewal overstappen naar een Subscription of 
huurabonnement voor een gereduceerde prijs ; hoe eerder u overstapt naar Subscription hoe 
voordeliger (gedurende die komende drie jaar):  wanneer u overstapt, kunt u de verlaagde prijs tot 
drie jaar lang vastzetten en profiteert u van een verminderde prijs zolang u blijft verlengen.  

 

• Om de overstap te stimuleren worden een aantal vernieuwingen en extra cloud-faciliteiten vooral 
toegevoegd aan de Subscription-modellen (en NIET bij de onderhoudsplannen), én wordt nu al 
aangekondigd dat de Onderhoudsplan-vernieuwingen de komende drie jaar iets duurder zullen 
worden, terwijl iemand die overstapt van Onderhoudsplan naar Subscription aan een lagere prijs de 
komende jaren up-to-date kan blijven (en voroal véél lager geprijsd dan in te stappen in een nieuw 
Subscription). 

 

• Via de Autodesk Cost Calculator komen we tot volgende conclusies (zie deze voorbeeld-berekeningen): 
bij een switch van BDS Suite Premium onderhoudsplan naar AEC Collection Subscription op drie jaar 
ver berekend komt dit dus op een voordeel van  4305 – 3780 = 525€ voordeel uit … met ook daarna 
een voordeliger prijs per jaar zolang het Subscription actief blijft … 
bij een switch van BDS Suite Standard onderhoudsplan naar AEC Collection Subscription op drie jaar 
ver berekend komt dit dus op een meerprijs van 3780 – 3250 = 530€ ( zo’n 176€ per jaar) met aldus als 
extra o.a. een Full Revit erbij … en met ook daarna een voordeliger prijs per jaar zolang het 
Subscription actief blijft …  Sommige scenarios vallen aldus zeker interessant uit … 
 

• Allen met een “eeuwigdurende of permanente licentie met onderhoudsplan” kunnen via het 
onderhoudsplan up-to-date blijven zolang gewenst, maar opgelet: indien een onderhoudsplan niet op 
tijd (best een aantal dagen VOOR de vervaldatum van het onderhoudscontract) verlengd werd, dan 
vervalt deze mogelijkheid en is in de toekomst een nieuwe huur-abonnementsformule vereist om over 
de recentste release mét alle voordelen van het Subscription te kunnen beschikken.  
 

• En de afsluiter van dit bericht is “Of u nu kiest om over te stappen op een abonnement of om uw 
onderhoudsplan te verlengen, onze belofte aan u is om u de beste software, services en ondersteuning 
te blijven bieden.”  
 

Voor de recentste “FAQ” of veelgestelde vragen kan je  
deze Moving_to_One_Model_FAQ_Customer_24mei2017.pdf raadplegen,  

en voor verdere info of heel concrete overstap-voorstellen bij concrete situaties kan je 
natuurlijk ook bij C3A aankloppen. 

  

https://pages.autodesk.com/index.php/email/emailWebview?mkt_tok=eyJpIjoiTXpZek4yTmpZVEl6TldVNSIsInQiOiI5TFhUNGhEdTJrZXY5Z3drRTBjZFA5UEJuRU5mR3RIazJDY0xIaEJIVEIzaFVlR1FVakRaM0tubndDejU3aURGYTRNYUhRZW5VRXo3NndTMS96Mi82Y09mWVN3SGJyOUdNazduQlJHYnQ0VkNNdDZBbFNwM3Y4bGVualExMTh1QSJ9
https://pages.autodesk.com/index.php/email/emailWebview?mkt_tok=eyJpIjoiWTJZeE9UWTFaV1pqWlRWaiIsInQiOiIvNW5PSXo0b0V3a3pxWWZGa25UL1FjZHYwNk4vZEhrQlhhMEp0ajlUdXp5cW16aG9jM2poNjZIb3gwNTR4UkwvSGRhMTlhdVRTQ0tILzkyekNaSCtNVDhoZkp1am5zai9ycUJlQkxPMXFseWxxZVJSQW5IemloRDc1UWtGYjNKMiJ9
https://pages.autodesk.com/index.php/email/emailWebview?mkt_tok=eyJpIjoiTXpZek4yTmpZVEl6TldVNSIsInQiOiI5TFhUNGhEdTJrZXY5Z3drRTBjZFA5UEJuRU5mR3RIazJDY0xIaEJIVEIzaFVlR1FVakRaM0tubndDejU3aURGYTRNYUhRZW5VRXo3NndTMS96Mi82Y09mWVN3SGJyOUdNazduQlJHYnQ0VkNNdDZBbFNwM3Y4bGVualExMTh1QSJ9
http://downloads.c3a.be/prijsinfo/AutodeskCostCalculation_MoveFromMaintenanceToSubscription_may2017.pdf
http://downloads.c3a.be/prijsinfo/Moving_to_One_Model_FAQ_Customer_24mei2017.pdf
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2. NIEUW MET 2016/2017/2018  

2.1 Algemeen 

Hier volgt een overzicht van de diverse optimalisaties en aanpassingen bij de release 2016/2017/2018, 
recentst door Autodesk gelanceerd eind maart 2016. 
 

2.1.1 Systeemeisen 

Windows VISTA én Windows XP werd al met de voorgaande versie door Autodesk 
niet meer ondersteund, maar deze recentste release 2018 draait uiteraard 
uitstekend op Windows 10 -  64 bit – ’t is ervoor gemaakt (maar Windows 7 of 8 is 
ook nog wel geschikt).  
 
Qua hardware-vereisten wordt ook wel een en ander aangegeven op de Autodesk-website  :   

• zie Autodesk System Requirements AutoCAD LT 2018  

• en Autodesk System Requirements AutoCAD (Full) 2018 
 
Afhankelijk van de omvang van de projecten die men wil aanpakken kunnen de eisen wel wat anders liggen 
… Theoretisch is een 1 gigahertz (GHz) of snellere 32-bit (x86) of 64-bit (x64) processor vereist, en voor wie 
nog in 3D met AutoCAD gaat werken (?) en de nieuwe features tenvolle wil benutten wordt 4 Gb RAM-
geheugen aanbevolen, evenals een gepaste grafische kaart (zie verder). Een volledige installatie met de full 
versie legt al gauw beslag op zo’n 4 Gb aan schijfruimte, wat met de huidige schijfcapaciteiten normaal geen 
probleem zal vormen. 
 
Qua Operating System wordt vanaf de release 2013 ook een Native Mac OS versie van 
AutoCAD, zowel LT als Full, aangeboden (echter NIET de Architecture-versie van AutoCAD), 
en ook NIET voor de AutoCAD versies die in de REVIT en Building Design Suites zitten. 
Opgelet: er is hiervoor een recente Mac OS v10.7 of later vereist, met een Apple met 64-bit 
Intel processor (de recentste i5 of beter de i7-core processors). De release 2017 van de MAC-
versie was er pas vanaf oktober 2016  … en wat de release 2018 van de MAC-versies betreft weten we 
(sept. 2017) nog niet wanneer die zal beschikbaar komen. Zie ook deze nota 
C3A_nota_software_op_MACos.pdf  met enkele bedenkingen hieromtrent … 
 
AutoCAD 2017 for Mac-software biedt grotendeels dezelfde functionaliteit als de Windows-versie van 
AutoCAD, maar heeft een speciale typische MAC-interface en functieset voor Mac. 
Zie dit vergelijkend overzicht op de Autodesk-website:  autocad/compare/compare-platforms  
 
Heb je een nieuwe PC met Windows 10 ? Dan is de recentste release van AutoCAD echt wel wenselijk. 
Alleen al hiervoor is mee evolueren met deze software wenselijk … 
 
Voor een nieuwe PC is AutoCAD al lang niet meer de meest 
veeleisende software. MS-Office en Adobe Software zoals 
Photoshop vergen minstens evenveel van uw apparaat, en voor 
allen met een Autodesk Suite die ook Revit en 3ds MAX gebruiken, 
zijn die krachtiger applicaties veel meer bepalend voor de te 
gebruiken apparatuur. 
 
 
 
 
Bij C3A werd ook in 2017 de apparatuur (PC’s én displays)  
in het cursuslokaal weer eens vernieuwd: 
zie  http://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/c3a-vernieuwt-ook-dit-jaar-hardware-u-misschien-ook  
op de C3A-website voor meer info … .  
 

  

https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-AutoCAD-LT-2018.html
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-AutoCAD-2018.html
http://downloads.c3a.be/brochures/C3A_nota_software_op_MACos.pdf
http://www.autodesk.nl/products/autocad/compare/compare-platforms
http://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/c3a-vernieuwt-ook-dit-jaar-hardware-u-misschien-ook
http://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/c3a-vernieuwt-ook-dit-jaar-hardware-u-misschien-ook
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2.1.2 Download en Installatie 

Bij de installatie van een nieuwe PC kan u zich meestal best beperken tot één enkele versie van de AutoCAD-
software (en dan wellicht best de meest recente release), maar bij bestaande installaties kan u best uw 
huidige versie operationeel houden, EERST de nieuwe versie ernaast installeren en nakijken ofdat alles wel 
werkt naar wens (vooral ook de randapparatuur zoals printers e.d. eens nakijken ! ). Eventueel kan dan nà 
het in gebruik nemen van de nieuwste versie de oudere versie ge-un-installeerd worden indien diskruimte 
nodig is, of indien je bij het opstarten niet wil missen of moeten kiezen tussen de ene of andere versie.   
 

2.1.2.1 Autodesk Uninstall Tool 

 
VOORALEER te installeren is het wel verstandig eerst de 
beschikbare diskruimte na te kijken, én eventueel ook 
eerst eens de werkpost wat “op te kuisen”… 
zeker bij een BDS Suite Ultimate, waar al ongeveer 50Gb 
ingenomen wordt door de installatiefiles… 
 
Een release 2018 kan perfect naast een release 2017 (of 
voorgaande)  op eenzelfde PC geïnstalleerd worden, 
zowel een LT als een Full samen op eenzelfde toestel … 
als maar diskruimte genoeg beschikbaar is. Zie de 
Uninstall-tool hiernaast, waar zowel AutoCAD + Revit LT 
2017 én 2018, maar ook nog een BDS Ultimate 2017 
samen op één toestel staat… 
 
Uninstall tool bij de Suites 
De Autodesk uninstall tool (via de Windows menu) maakt 
het makkelijk om een suite of meerdere producten in één 
enkele operatie te desinstalleren 
o Als het desinstalleren van een product de goede 

werking van andere producten zou belemmeren, 
wordt een waarschuwing getoond over het 
uninstallen van gerelateerde producten. 

o De uninstall tool verwijdert geen service packs of 
lokaal geïnstalleerde help bestanden. 

o Sommige uninstall bewerkingen kan men best 
voor een afzonderlijk product doen ipv via de 
uninstall tool. Een voorbeeld is een product 
desinstalleren zonder de eraan verbonden 
taalpakketten te verwijderen. 

o Uninstall via het Windows Control Panel kan 
uiteraard ook nog… 

 
Zie ook de Autodesk Help-files voor heel wat details ivm 
de installatie en un-installatie van deze software. 
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2.1.2.2 De Autodesk Account voor Management & Download software 

Bij de lancering van de voorgaande release 2016 werd het Subscription Center al vervangen door de 
“Autodesk Account” : een gepersonaliseerde portal van waaruit je niet enkel uw software overeenstemmend 
met de beschikbare licenties kan downloaden, maar van waaruit je ook al uw Autodesk Services en Users kan 
beheren. Vorig jaar zouden alle Autodesk-klanten met een actief Subscription dergelijke onderstaande email 
moeten ontvangen hebben : 

 
Via https://accounts.autodesk.com/ moet je inloggen met de account-login die door Autodesk aan uw 
Subscription Contract gekoppeld is:  

 
OPGELET : als je zelf een nieuwe account aanmaakt, NIET als de Subscription Manager van uw licenties, dan 
krijg je NIET de faciliteiten beschikbaar zoals beschreven op volgende pagina’s. 
 

Belangrijk dat u (of de Autodesk Subscription Contract Manager in uw team) met de juiste login kan inloggen 
in deze Autodesk Account.  De login-id (meestal het email-adres van de Subscription Contract Manager) werd 
vanuit Autodesk via een email toegestuurd, het paswoord moet u zelf instellen.  

 
  

https://accounts.autodesk.com/
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Nieuwe licenties worden enkel nog als een Electronic Delivery geleverd. Via een email stuurt Autodesk het 
serienr. en product key van nieuwe licenties of updates naar de Subscription Contact persoon (om te kunnen 
installeren én activeren) , maar deze serienrs. én productkeys kan je zelf ook raadplegen via uw Autodesk 
Account. De software wordt nu bijna altijd gedownload via het Internet, via de Autodesk Account voor de 
nieuwe release 2017).  Via de Autodesk Account kan nog wel een USB- of DVD-Box-delivery aangevraagd 
worden, maar dit is echter niet meer gratis, hier worden de transport- of verzendingskosten bij aangerekend 
…  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook de meeste updates komen “Download-Delivered” toe, en voor die updates heeft Autodesk vanaf deze 
release 2017 een nieuwe “Autodesk Desktop App” beschikbaar … veel beter georganiseerd dan voorheen. Zie 
verder in deze infobundel voor meer details. 
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Per beschikbaar Software Product kan je via “Downloads” of “More Actions” de software downloaden , en 
ook de Serial Numbers en de bijhorende Product Keys raadplegen : 
 

 
 
 
 
 
Via de Version dropdown kan je ook nog de release 2014/2015/2016 downloaden (en de bijhorende serienrs. 
hiervoor raadplegen), maar let erop van de “Install Now” vanaf deze pagina’s te vermijden, en niet overheen 
het Internet te installeren ( wat met een BDS Suite trouwens ook niet kan). Ook bij de LT-versies kan je best 
via de “More Options” de keuze “Download” kiezen, en de complete software-set downloaden vooraleer de 
installatie aan te vatten :   
 

      
 
Zoals je kan zien neemt zelfs een Revit LT snel een paar Gigabyte , AutoCAD LT 2017 is ook al 1.5 Gb … en 
verdubbel deze omvang maar qua benodigde diskruimte als je de download én de installatie op eenzelfde 
disk laat uitvoeren. Controleer dus zeker vooraf uw beschikbare diskruimte op uw c-drive als je zo’n BDS Suite 
download en wil installeren … 
 
Zie ook deze https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-
downloads/download-methods/autodesk-account-download-methods met meer details. 

  

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/download-methods/autodesk-account-download-methods
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/download-methods/autodesk-account-download-methods
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Via Manage Users kan een Subscription Manager de Users toegang verlenen tot bepaalde software-licenties 
én services. Vooral met de toenemende Cloud-services (zoals A360 Team, eventueel C4R of A360 
Collaboration for Revit e.d. ) is dit van groot belang om de juiste gebruiker(s) van de juiste software én services 
te voorzien : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is ook een “Management Devices” voorzien, waarmee je een zicht kan krijgen op de apparaten waar deze 
software op geïnstalleerd werd: 

 
  



blad 16 Nieuws met AutoCAD (LT) 2018 & C3ACAD-Extensies C3A-cursus 

 
 

2.1.2.3 Download software via Free Trial 

Via http://www.autodesk.com/free-trials kan je ook een Autodesk software downloaden, daar is dat 
uiteraard steeds de meest recente release (momenteel de release 2018):  
 

 
 
Ook deze software-downloads kan je installeren en desgewenst activeren met het Serienr+productKey van 
uw licentie.   Is het ENKEL de bedoeling om uw tekeningen te kunnen bekijken en raadplegen, dan kan je ook 
beroep doen op de nieuwste A360 Viewer, zowel voor 2D als 3D, DWG’s én RVT’s , maar typisch voor DWG’s 
is de DWG TrueView software ook nog steeds nuttig.  

 
Zie http://www.autodesk.com/products/dwg/viewers 

 
 
 

  

http://www.autodesk.com/free-trials
https://a360.autodesk.com/viewer/
http://www.autodesk.com/products/dwg/viewers
http://www.autodesk.com/products/dwg/viewers
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2.1.2.4 Autodesk Virtual Agent voor Download software voorgaande versies 

Als je niet meteen kan inloggen op het Autodesk Subscription Center om uw software te downloaden,  
dan kan je ook gebruik maken van Autodesk’s Virtual Agent!   
Voordeel is o.a. dat iedereen daar, zonder te moeten inloggen of zonder paswoorden, de software kan 
downloaden vanaf een snelle FTP-server, en naar keuze de recentste én ook de voorgaande releases nog 
kan terugvinden. 

 
 
Op 25 mei 2016 werd AutoCAD 2017 Full, Revit Full én Revit LT release 2017 én de BDS Suites Premium en 
Ultimate release 2017 er ook beschikbaar gesteld :  

       
Bij deze Autodesk’s Virtual Agent kan je ook oudere versies van deze software downloaden, maar voor de 
activatie van de software moet je toch geldige serienrs. en productkeys beschikbaar hebben. Deze serienrs. 
én productkeys zijn dus voor iedere release anders !!!  
 
Enkele productkeys voor de recentste software: 
AutoCAD LT 2016:  057H1  AutoCAD Full 2016:  001H1 BDS Suite Premium 2016:   765H1 

AutoCAD LT 2017:  057I1 AutoCAD Full 2017:  001I1 BDS Suite Premium 2017:   765I1 

AutoCAD LT 2018:  057J1 AutoCAD Full 2018:  001J1 BDS Suite Premium 2018:   765J1 

 
OPGELET: als u bijv. een BDS Suite Premium licentie hebt, dan kan u bijv. enkel en alleen een Full AutoCAD 
downloaden en installeren en activeren met het serienr. en productkey van uw BDS Suite Premium. 
 

Dit downloaden kan wel wat duren, maar gaat in alle geval véél sneller dan een BOX-delivery via de klassieke 
post (die voor onze regio vanuit Autodesk Ierland verstuurd wordt via DHL…).  
Dus ook veel meer “duurzaam - ecologisch” … en ondertussen ook goedkoper (want de Box-delivery is niet 
meer helemaal gratis). 

  

http://autodesk.creativevirtual15.com/autodesk/bot.html?isJSEnabled=1&businessArea=Root.Front%20Desk&startContext=Root.Front%20Desk
http://autodesk.creativevirtual15.com/autodesk/bot.html?isJSEnabled=1&businessArea=Root.Front%20Desk&startContext=Root.Front%20Desk
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/find-serial-number-product-key/product-key-look/2017-product-keys
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2.1.2.5 Netwerklicenties / MultiUser licenties bij de Full Versies 

Hierbij nog wat extra uitleg ivm netwerk- (NLM) en StandAlone (SLM) licenties, zoals dit door Autodesk 
aangeboden wordt bij de Full Versies (dus NIET bij de LT-licenties) .  Zijn er méér medewerkers die niet 
constant allemaal terzelfdertijd deze software gebruiken,  dan is een NLM-versie of wat men ondertussen 
een MultiUser-versie noemt, eventueel wel z'n meerprijs waard.    
Ivm gebruik StandAlone en Netwerklicenties, enkele argumenten op een rij  :  

• gebruiksverschil tussen StandAlone (SLM) en Netwerklicentie (NLM) is er niet: het is duidelijk dezelfde 
software. Verschil zit in de licentie-activatie : StandAlone wordt "gekoppeld" aan één PC en één 
gebruiker, een Netwerklicentie/MultiUserLicentie wordt gekoppeld aan een licentieserver (kan om het 
even welke PC in het netwerk zijn - het hoeft zelfs helemaal geen dedicated server te zijn), waarbij dan 
terzelfdertijd evenveel gebruikers kunnen werken als het aantal beschikbare licenties . Bijv. op een 
buro met 6 medewerkers en 3 netwerklicenties kunnen steeds (max.) 3 medewerkers vanaf hun eigen 
werkpost de software gebruiken (de software wordt evenwel net zoals bij StandAlone lokaal op de 
werkpost geïnstalleerd, enkel de licentie wordt overheen het netwerk gecontroleerd). Een NLM- of 
MultiUser-versie kan dus ook al met één licentie ! 

• Een StandAlone kan door één gebruiker op z'n vaste pc en z'n notebook geïnstalleerd, geactiveerd 
en gebruikt worden (indien voorzien van Subscription of Onderhoudsplan), een netwerklicentie is 
een licentie gekoppeld aan een netwerk waarmee één user tegelijk deze licentie kan gebruiken, 
maar dus afwisselend mogelijk op verschillende werkplekken.  Een netwerklicentie kan ook 
ontleend (of geborrowed) worden voor een periode tot max. zes maanden.  

• Verschil in prijs tussen een SLM (StandAlone) en NLM (NetwerkLicentie) bij een Perpetual License was 
25% meer t.o.v. de StandAlone licentieprijs, het onderhoudsplan is bij een SLM of NLM dezelfde prijs.  
Een AutoCAD Full Huurformule is echter met een groter (blijvend) verschil: een AutoCAD Full 
StandAlone huurformule kost 1470€/user op jaarbasis,  een MultiUser AutoCAD Full kost al meteen 
2375€/year (en dan kan er ook maar één persoon tegelijk mee werken)  
(Autodesk Listprijzen excl. BTW, halfweg 2017). 

• vooral nuttig dus bij afwisselend gebruik bij verschillende medewerkers : een vaste medewerker die 
continue de software nodig heeft is goedkoper af met een StandAlone versie. En ... als géén 3D of 
specifieke applicaties bovenop die AutoCAD vereist zijn, dan is een (veel goedkopere-) AutoCAD LT 
veelal een betere keuze dan een Full licentie.  

• zowel met LT, full én zelfs met een netwerklicentie (via HULA) is "thuisgebruik"  mogelijk INDIEN de 
licentie van het Subscription Program voorzien is. Alleen al hiervoor is dat Subscription of 
Onderhoudsplan de moeite waard ! (zie http://www.c3a.be/autodesk-subscription voor deze beste 
manier op de software up-to-date te houden)  

Een alternatief om één (SLM) licentie afwisselend te gebruiken door meerdere personen (ook een LT-
versie), kan door de software te installeren en te laten werken op één werkpost die dan via scherm-overname 
kan worden opgestart (kan dan ook via VPN- en Internet-connectie). Autodesk heeft hiervoor een tool, 
Autodesk Remote, waarmee men het scherm van de werkpost overneemt om de software te kunnen 
gebruiken.  Let wel: men is op dat ogenblik wel aan het werken op die werkpost, dus maximaal 1 persoon op 
hetzelfde moment, en de snelheid van werken is sterk afhankelijk van uw connectiesnelheid. 
Voor meer details: zie Autodesk Remote: http://www.autodesk.com/products/remote/overview 
 
Dit zou ook kunnen via een software zoals TeamViewer, enkele verschillen: 

• Autodesk Remote is inbegrepen in het subscription / Teamviewer is een betalende service 

• Autodesk Remote kan geen bestandsoverdracht uitvoeren ( daarvoor kan je dan eventueel 
Autodesk360 gebruiken), Teamviewer heeft altijd een bestandsoverdracht-tool 

• Autodesk Remote kan specifieke toetsen bepalen voor i-pad/tablets… / Teamviewer heeft geen enkel 
verband met Autodesk software 

 
Merk nog op dat je op PC's van medewerkers die enkel moeten "kijken" naar de projecten ook een gratis 
DWG-viewer of REVIT-viewer kan gebruiken ... 

  

http://help.autodesk.com/view/INSTALL_LICENSE/2015/ENU/?guid=GUID-62577AF9-0B23-4335-B670-C3BFC1FB73AE
http://www.c3a.be/autodesk-subscription
http://www.autodesk.com/products/remote/overview
http://www.autodesk.com/products/dwg/viewers
http://www.autodesk.com/products/dwg/viewers
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2.1.3 Activatie van de software en OTL 

(StandAlone of SLM-versies – andere procedure bij NLM-
versies!): 
 
Na de setup en een eerste opstart (die behoorlijk wat tijd 
vraagt omdat er nog allerlei moet ingesteld worden) heb 
je tot 30 dagen “Trial” mode beschikbaar, maar binnen 
die 30 dagen moet je zeker de software activeren: 

 
 
Normaal verloopt dit volledig automatisch: bij de setup 
werd al naar een serienr. gevraagd (is te vinden via uw 
Autodesk Account). In combinatie met dit serienr., uw 
gebruikers-id én het kenmerk van uw PC (eigenlijk het unieke MAC-adres van uw netwerkkaart) wordt een 
request-code opgemaakt (dus uniek per PC en gebruiker), die doorgestuurd wordt naar Autodesk en die 
daarmee een activatiecode genereert, terugstuurt én registreert in de Windows Registry. 
 
 
 
Lukt dit niet automatisch, dan kan dit ook aangevraagd 
worden via https://register.autodesk.com 

of via uw Autodesk Account (dat het Autodesk 
Subscription Center vervangt). 
 
 
 
 
 
In plaats van de vroegere Portable License Utility is al vanaf de release 2013 een OTL of Online Transfer 
License Utility beschikbaar om een StandAlone licentie tussen machines uit te wisselen. Een Licentie wordt 
geexporteerd naar de Autodesk OLT-website waar de licentie tijdelijk “geparkeerd” wordt, waarna de licentie 
op een ander toestel kan geimporteerd worden.  Dit wordt geactiveerd vanuit de Windows Program menu: 
 

 
Meer info op 

• www.autodesk.com/activation    

• installation-activation-licensing/manage-licensing/transfer-licenses  

• license-transfer-utility/online-transfer-using-ltu  
 
Opm.: dit is bij een StandAlone licentie NIET bedoeld om constant tussen gebruikers te wisselen (is daarvoor 
te omslachtig, kan fout lopen, enz. ), daarvooor zijn die MultiUser-licenties (zie voorgaande pag.) bedoeld … 
  

https://register.autodesk.com/
http://www.autodesk.com/activation
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/manage-licensing/transfer-licenses
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/manage-licensing/transfer-licenses/license-transfer-utility/online-transfer-using-ltu
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2.1.4 Autodesk Desktop App voor het beheer van de software, extensions en updates  

Er was een probleem met de voorgaande Autodesk Applicatie Manager (de laatste zes maanden bleek dat 
overal tilt te slaan), maar Autodesk heeft dit nu netjes opgelost met een totaal nieuwe Autodesk Desktop App 
om up-to-date te blijven met uw software en de updates te beheren : 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de LT-versies is dat allemaal wat eenvoudiger, extra Apps en allerlei Extensions zijn daar toch niet 
beschikbaar  
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2.1.5 Bestandsformaat 

Het bestandsformaat (de “dwg”) werd met v2013 vernieuwd tov de voorgaande 2010/11/12 versie wegens 
enkele technische optimalisaties aan het bestandformaat, en is pas met de release 2018 weer eens 
vernieuwd  Zo wordt het Thumbnail Preview formaat in het recentste 2013-DWG-formaat compacter met 
een hogere-resolutie in PNG-formaat opgeslagen … .  
 
 
 
 
Uiteraard kunnen alle vorige DWG’s geopend worden, en bij het 
openen van oudere tekeningen met AEC-objecten van ADT komt 
eventueel een melding zoals hiernaast … 
 
 
Er kan nog steeds in een voorgaande versie bewaard worden, nog tot een DWG-formaat r14, of een DXF 
formaat AutoCAD r12 (van 20 jaar geleden...)! 
 

 
 
 
Bij het opslaan in 2000-formaat gaat niets verloren, maar als je verder terug gaat (tot bijv. r12 dxf van 1992) 
dan gaat eventueel wel heel wat verloren (slechts één paperspace layout, geen annotativiteits-
eigenschappen, geen parametrische eigenschappen, enz. ). 
 

  



blad 22 Nieuws met AutoCAD (LT) 2018 & C3ACAD-Extensies C3A-cursus 

 
 

2.1.6 Setup en start … 

Net zoals bij vorige versies kan een release 2015/2016/2017 en/of 2018 zonder probleem side-by-side 
aanvullend op een voorgaande versie geïnstalleerd worden, wat bij een Update meestal het geval is. 
Terzelfdertijd een “full” AutoCAD samen met een AutoCAD LT op één en dezelfde PC plaatsen lukt ook (maar 
dat zullen er niet veel doen in de praktijk)… Enkel iets voor de CAD-werkposten in het C3A-Cursuslokaal? 
 
De installatieprocedure is bij release 2018 weeral wat bijgewerkt, maar dit wijst eigenlijk zichzelf uit, en vraagt 
(vooral bij de suites) vooral wat geduld. Afhankelijk van de versie van AutoCAD (LT / Full / onderdeel van de 
Suites) trakteert Autodesk op allerlei fraaie plaatjes terwijl het programma geïnstalleerd wordt.   Op een 
bepaald moment moet je uw  serienr. en product-key ingeven (of voorlopig als Trial-mode installeren, bijv. 
met een serienr. 000-00000000). Deze serienr. en product-key heeft iedere Subscription Contactpersoon via 
een email vanwege Autodesk ontvangen, maar dit kan ook via uw Autodesk Account (of via C3A !)  opgevraagd 
worden. 
 
Een Full AutoCAD heeft meer dan  +3 Gb diskruimte nodig, terwijl een LT-versie met ongeveer 1.5 Gb 
(minder dan de helft) toekomt. Als je echter aan zo’n Building Design Suite begint, is nog heel wat meer 
diskruimte vereist …  
 
Hierbij een standaard layout bij de opstart van een AutoCAD LT 20174/2018 op een Full HD resolutie 
(1920x1080pixels) : 

 
 
Merk op dat de Workspace Settings in de Full Versie een aparte 3D 
Basic en een 3D Modeling workspace bevat, maar de 2D Drafting & 
Annotation workspace is in AutoCAD LT en Full nagenoeg identiek! 
 
Merk ook op dat de “Drafting & Annotation” de standaard Workspace 
is, en dat vanaf de release 2015 de Classic Workspace (eindelijk ?) 
compleet verdwenen is … 
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Bij een Full AutoCAD, zeker met 3D toepassingen voor ogen, kan je best na de installatie ook eens de grafische 
kaart driver van je systeem nakijken. Om de grafische kaart-driver te identificeren: 
1. Start AutoCAD 
2. Bij de Command prompt, tik 3dconfig (of kies deze optie in de Options ->System -> Graphic 

Performance). 
3. Bekijk de informatie over je systeem's grafische kaart-driver en driver versie. 

 
Normaal zoekt het systeem zelf uit welke combinatie van grafische kaart, Windows en AutoCAD je 
gebruikt 
 

4. Ook de webpagina’s bij Autodesk werden al aangepast aan de nieuwste Autodesk releases 2017 én de 
nieuwe Design Suites… 
 

 
Opm.:  Op zoek naar een nieuwe PC met 
grafische kaart die voldoet aan deze Autodesk-
test?   Bezoek dan EERST even  
http://www.autodesk.com/graphics-hardware 

 
De drivers (te downloaden) vanaf deze 
Autodesk-webpagina doen het soms beter dan 
de standaard drivers die in Windows zitten, of 
die mee geleverd worden met een nieuwe PC 
/ grafische kaart, alhoewel we soms ook 
ervaren dat sommige softwaredrivers bij de 
grafische kaart fabrikanten zelf (zoals bij 
NVIDIA) recenter zijn én een en ander beter 
doen! 
 
Bij een AutoCAD LT is dit niet zo belangrijk, 
alhoewel een vlotte sturing van uw grafisch 
beeld én de snel wisselende menu’s (Ribbons) 
toch best optimaal kan verlopen … 
 
  

http://www.autodesk.com/graphics-hardware


blad 24 Nieuws met AutoCAD (LT) 2018 & C3ACAD-Extensies C3A-cursus 

 
 
Afhankelijk van uw Windows-versie komen de bestanden na installatie in andere mappen terecht …! 
De basisbestanden van de software-applicatie komen in beide gevallen in de Program Files map terecht: 

C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD LT 2018 
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018 

 
maar de Program Data bestanden (zoals de registratiefile, rendertexturen...) komen in aparte mappen 
terecht, zoals bijv. 

C:\ProgramData\Autodesk\AutoCAD LT 2018\R24  
C:\ProgramData\Autodesk\AutoCAD 2018\R22.0  
 

en de gebruiker-gebonden bestanden komen in de map 
C:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD LT 2018\R24\enu  
C:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2018\R22.0\enu  
(bijv. de PlotStyles, de Plotter Configuratiefiles en vooral de user-gebonden support-files (zoals de cui-
files, de workspaces, de User Profile files e.d.) 

 
Via de Options -> File Options kan je hier snel een klare kijk op krijgen: 

  
Dit is de standaard situatie na de setup vanaf een AutoCAD LT 2018 op een Windows 10;  

merk op dat de Plot Styles een submap van de \plotters map zijn...  
Goed om dit aspect op uw CAD-werkpost eens in detail te bekijken? 

 
 Goed om weten: al sinds v2012 kan men meerdere paden instellen voor printers en plotstyles! 

 
Het blijft nuttig om na een installatie eventueel de Plotter Configuraties te hermaken met dezelfde naam als 
bij de voorgaande installatie (of gewoon te kopiëren), én de Plot Style *.ctb bestanden te kopiëren van de 
vorige versie naar deze versie. CTB’s van een v2000 t.e.m. een 2018 zijn nog steeds door elkaar bruikbaar! 
 
Let ook op de locatie van uw “Automatic Save File Location”, waar de *.sv$ files volgens de interval-tijd 
ingesteld bij de “Open and Save” opties gesaved worden… U weet toch dat u in zo’n noodgevallen (zoals 
stroomuitval) dan best EERST de .sv$-files uit deze temp-folder eruit kopieert en ergens als .DWG opslaat 
vooraleer AutoCAD opnieuw op te starten na zo’n nood-situatie? 
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2.2 User interface v2015/2016/2017/2018 

Een wijziging die meteen opvalt is het Welcome-scherm dat niet langer bestaat. Je weet wel, dat scherm dat 
je voorgeschoteld krijgt de eerste maal dat AutoCAD pré-release 2015 opstart en dat je direct uitvinkt om 
nooit meer te tonen? In de plaats ervan is er nu de New tab (vanaf release 2015) , hernoemd als Start (release 
2016/2017/2018), analoog aan het “Recent Files” view in Revit. Deze wordt getoond wanneer je AutoCAD 
opent, geen bestanden open hebt staan of een nieuwe tab opent. De New tab/Start bestaat uit twee delen: 
Learn en Create. Elk deel geeft toegang tot andere tools. 

 
fig.: Start  Create 

De Create-pagina heeft drie hoofdkolommen: Get Started, Recent Documents, en Get Connected. Deze 
spreken qua inhoud voor zichzelf. Wanneer er een nieuwe tab wordt gemaakt zal je standaard naar de Create 
pagina worden gebracht.  De Get Started kolom biedt het gereedschap om een nieuw bestand te beginnen, 
een bestaand bestand te openen, je sjablonen aan te spreken en het kan je ook naar de Sample Files 
(voorbeeldbestanden) brengen. De Recent Documents lijst geeft een overzicht van de laatst geopende 
bestanden, en via de Get Connected kolom log je in op je Autodesk 360 account. Let ook op de Notifications 
mbt. bijv. beschikbare updates. 

 
fig.: Start Learn 

Via de de Learn-pagina in de New Tab heeft men toegang tot de What's new en de Getting Started video's, 
tips en online hulpbronnen. 
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2.2.1 Uitzicht 

AutoCAD 2015/2016/2017/2018 heeft standaard het zogenaamd "modern" 
donker kleurenthema. Zowel het lint, de statusbalk en de palettes krijgen 
hierdoor een ander uitzicht. Dit donker thema zou het contrast tussen het 
tekengebied en de gereedschappen er rond moeten verminderen en zo de 
ogen een beetje minder belasten. Je kan dit kleurenschema aanpassen via 
Options - Display. Geen schrik echter: wie wil kan via datzelfde Options 
venster terug het Light-kleurenschema activeren. 

 
fig.: Dark Colorschema 

 
fig.: Light Colorscheme 

In de Quick Acces knoppenbalk is de Workspace keuzelijst gelukkig standaard uitgeschakeld, maar kan 
desgewenst terug ingeschakeld worden.  Merk ook op dat de Classic Workspace niet langer bestaat! Wie van 
de pre-2006 interface geen afscheid kan nemen zal die voortaan zelf manueel moeten instellen... De View-
tab in het lint is bijgewerkt om de gereedschappen weer te geven waarmee de zichtbaarheid van allerlei 
gebruikersinterface elementen wordt geregeld. Hier vind je de controls voor UCS icoon, ViewCube, 
Navigation Bar, en Layout tabs. Er is ook een A360 tab die een snelle toegang tot je A360 account biedt. 
 
Layout tabs hebben voortaan een plusteken knop om snel nieuwe layouts te maken. Via een rechtermuisklik 
op een tab krijg je toegang tot verschillende layout tools. Mocht je zodanig veel tabs hebben zodat ze niet 
meer op het scherm kunnen, dan is er nu een overloopmenu dat de resterende tabs oplijst, en vanaf de 
release 2016 is er nu ook de optie “Dock Above Status Bar” … 
Om alle openstaande bestanden (op het actieve bestand na) te sluiten is er vanaf de release 2016 het 
CLOSEALLOTHER commando (ook in de Applicatie Menu), en de variabele TABMODE heet nu STARTMODE 
vanaf release 2016. Als deze op 0 staat, wordt de Start-tab niet getoond. 
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2.2.2 Verbeterde graphics tijdens en na objectcreatie 

Een variabele LINESMOOTHING genaamd 
(vanaf release 2015), biedt de mogelijkheid 
om anti-aliasing in of uit te schakelen in 
viewports waarin de 2D wireframe visual 
style actief is. Dit heeft geen invloed op het 
afdrukken. Enkel de weergave op het 
scherm van 2D objecten zoals lijnen, cirkels, 
bogen en tekenhulpmiddelen zoals 
gridlijnen wordt hierdoor beïnvloed. De 
controls hiervoor vind je in het Graphics 
Performance dialoogvenster. De system 
variable COMPLEXLTPREVIEW (vanaf 
release 2015) biedt meer visuele 
terugkoppeling tijdens het maken en 
bewerken van objecten. 
 
 
Een voorbeeld: het Move-commando toont de geselecteerde objecten op hun originele plaats,  
maar met een fade-effect: 

 
Fig. Hier verplaatsen we de cursustafel in het C3A-cursuslokaal 

 
Ook worden complexe lijntypes getoond terwijl je ze tekent, verplaatst, kopiëert of roteert. AutoCAD 
2015/2016/2017 toont tevens de kleur, lijntype en lijndikte van lijnen en polylijnen terwijl je ze tekent. 
 
AutoCAD 2015/2016/2017/2018 geeft meer visuele feedback bij selectie en preselectie van objecten. 
Wanneer de aanwijzer over een object hangt zal dat object dikker en bleker of donkerder getoond worden - 
afhankelijk van de achtergrondkleur. Indien hardware acceleration ingeschakeld is en je selecteert een object, 
dan blijft dat object opgelicht en wijzigt z'n kleur om visuele identificatie makkelijker te maken. Deze preview 
functionaliteit is beschikbaar in de Trim, Extend, Lengthen, Match Properties, en Break tools. Bij een Trim of 
Extend wordt tevens een preview gegeven van het in te korten of te verlengen object, wanneer je er met de 
aanwijzer over zweeft. Zie ook de Options -> Selection indien je een of ander anders wil instellen ! 
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2.2.3 Kruisdraad badges 

De AutoCAD aanwijzer kreeg vanaf de release 2015 een paar kleine wijzigingen. De kruisdraden zijn uit de 
pickbox verwijderd, zodat je beter ziet wat je selecteert. 
 
Er zijn “badges” aan de kruisdraden toegevoegd. Deze verschijnen bij specifieke commando's. De meeste zien 
er uit zoals het commando icoon. Er zijn badges voor het maken van selecties, voor Copy, Move, Scale, Zoom, 
Erase/Delete, Rotate, en diverse “inspection” tools zoals Distance, Radius, Angle, Area, Volume, List, en ID.  
De Inspection badge ziet er uit als een vraagteken. De Rotation badge lijkt op het rotate icoon, en duidt 
meteen ook de draairichting aan. Meteen een mooie visuele tip. 

2.2.4 Lint galerijen 

Dit is een tool die helpt bij het invoegen van blocks die reeds in de actieve tekening aanwezig zijn. Wanneer 
men het Insert commando via het lint oproept, en er bevinden zich reeds blocks in de tekening, dan komt er 
een paneel op het scherm met een visuele voorstelling van de beschikbare blocks. 

 
fig.: de Insert Blocks galerij ; let op de verschaalbare Insert-dialoogbox vanaf de release 2017 !  

 

 
fig.: de Insert DimStyles galerij 

Ook voor styles van dimensions, multi-leaders, text, tables, en table cells zijn er galerijen aanwezig. 
 
Nieuw bij de release 2016: met GALLERYVIEW op 1 worden in de ribbon galleries getoond voor blocks, 
dimstyles, mleaders en tables. Staat de waarde op 0, dan krijg je voor blocks het klassieke Insert-dialoogje te 
zien, en dimstyles, mleaders en tables kies je dan uit de klassieke lijstjes. 
 

Nieuw bij de release 2017: Scalable dialoogboxes !  
  



C3A-cursus Nieuws met AutoCAD (LT) 2018 & C3ACAD-Extensies blad 29 

 

2.2.5 Model Space Viewport Controls 

Deze zijn vanaf de release 2015 makkelijker te beheersen. Maak een paar model space viewports zoals je dat 
gewend bent. De actieve viewport heeft een duidelijke blauwe rand. Klik en sleep de randen van een viewport 
om snel de grootte ervan te wijzigen. 
 

 
 
Langs de randen van de viewports zie je een plusteken. Klik en sleep om de viewport in twee te delen, zodat 
je een nieuwe viewport maakt. Sleep de aanwijzer links/rechts of op/neer om de viewport horizontaal of 
verticaal te splitsen. Je kan ook de CTRL-toets ingedrukt houden tijdens het slepen over de viewport rand om 
de viewport te splitsen. Sleep een rand naar de andere zijde om de viewport te verwijderen, zodat je twee 
viewports samenvoegt. Het manipuleren van Model space viewports wordt zo veel handiger! 
 
Deze Model Space Viewports zijn vooral nuttig/nodig bij 3D (met de Full AutoCAD) … maar ook AutoCAD LT 
kan 3D-modellen openen en visualiseren (maar niet zo creëeren …) : 
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2.2.6 Statusbalk 

Merk op dat de statusbalk 
onderin vereenvoudigd werd. 
Zo kan men (helaas?) er niet 
meer voor kiezen om de 
pictogrammen door tekst te 
laten vervangen, ook al bestaat 
de variabele en zelfs de 
registersleutel hiervoor nog!  
 
Sommige iconen zijn tot onze 
opluchting niet meer standaard 
aanwezig, zoals de Infer 
Constraints. Bij de release 2015 
waren enkele nuttiger 
knoppen, zoals de Quick 
Properties en Lock UI, ook 
verdwenen, maar deze twee 
zijn er vanaf de release 2016 
gelukkig opnieuw bijgekomen.  
 
 

 
 
 
 
 

Figuur:  links een printscreen van AutoCAD LT, en ernaast de opties bij een Full AutoCAD, 
met enkele extra opties bij de Full versie (zoals 3D Object Snap en Dynamic UCS …) 

 
De statusbalk bevat nu een nieuwe tool voor Isometric Drafting (release 2015 / 2016 /2017 , OOK bij AutoCAD 
LT !). Deze biedt via één klik toegang tot het maken van isometriezichten en tot het wijzigen van de isoplane 
instellingen. Klik op de Iso-opties om een flyout op te roepen. Deze geeft een nieuw menu waarin je kiest 
tussen Isoplane Left, Isoplane Top en Isoplane Right. Klik het icoon om de instelling aan/uit te toggelen, klik 
op het pijltje om de flyout op te roepen. 
 
Een klik op de meest rechtse van al deze knopjes  roept een fly-out op die toelaat zelf de gewenste knoppen 
op de statusbar actief te zetten – dit moet je als gebruiker zeker naar wens regelen.  Bij de meeste knopjes 
heb je via de rechtsmuisklik nog steeds een aantal opties, afhankelijk van het specifiek commando. 
 

2.2.7 Caps Lock 

AutoCAD Mtext heeft al een tijdje een instelling om alle tekst in hoofd- of kleine letters te zetten. Nu is er ook 
een Autocorrect cAPS Lock mogelijkheid. Standaard staat deze aan, je kan het uitschakelen door een 
rechtermuisklik in de editor, en dan de optie aan te klikken. De functie komt in actie wanneer men per ongeluk 
de ShiftLock toets indrukt om de eerste letter te tikken, en vervolgens de toets loslaat om de rest van de tekst 
te tikken. In zo'n geval zal Autocorrect de eerste letter kapitaliseren en de rest van de tekst naar onderkast 
brengen, en ook nog eens de ShiftLock uitschakelen. Dit functioneert ook op tekst in tabellen, leaders en 
dimensies. 
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2.2.8 File Tabs in de View Ribbon 

Vanaf de release 2014 van AutoCAD zijn tekeningtabs beschikbaar als een snelle en visuele methode om 
tussen open tekeningen te schakelen en nieuwe tekeningen te beginnen. Men kan deze file tabs uitschakelen 
dmv de File tabs control op de View ribbon tab. Wanneer de File tabs ingeschakeld zijn wordt er voor elke 
open tekening een tab getoond bovenaan het tekengebied. 

 
Let erop dat je bij de View Ribbon best OOK de Panels Views / Coordinates / Navigation kan aanzetten ! 

 

 
 
De file tabs worden getoond in de volgorde waarin de tekeningen werden geopend. Met drag&drop kan men 
hun volgorde wijzigen. Indien er onvoldoende ruimte is om alle tabs weer te geven, verschijnt er aan de 
rechterzijde een overflow menu dat toegang geeft tot de overige bestanden. 
 
Een hangslotje op een tab geeft aan dat de tekening als alleen lezen is geopend, en een sterretje betekent 
dat de tekening sinds de laatste save-actie gewijzigd is. Door de aanwijzer over een tab te bewegen wordt er 
een preview van de model en layouts getoond. Beweeg de aanwijzer over zo’n preview, en de 
corresponderende model of layout wordt tijdelijk in het tekengebied getoond, terwijl de Plot & Publish tools 
beschikbaar komen via de preview. 
 
Een rechtermuisklikmenu voor deze tabs laat toe om een nieuw bestand te beginnen, bestaande te openen, 
opslaan of sluiten. Ook kan men alle open bestanden behalve het aangeklikte bestand sluiten. Het volledige 
pad naar het klembord kopiëren of de bestandsmap in Explorer openen is eveneens mogelijk. 
 
Een plus-icoon rechts van de getoonde tabs laat toe makkelijk nieuwe tekeningen te beginnen. Hun tabs 
worden automatisch aan de reeks toegevoegd. 
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2.2.9 Het Applicatie-menu 

Al vanaf versie 2010 werd de Applicatie-menu in de diverse Autodesk-releases (AutoCAD LT / Full / Arch/ 
maar ook REVIT Arch...) opgefrist om in alle applicaties sterk gelijkaardige faciliteiten te bieden. Dit is in de 
Full AutoCAD en AutoCAD LT nagenoeg hetzelfde menu, alhoewel bij de Full versie enkele opties zitten die 
de LT-versie niet heeft (zoals FBX en 3D DWFx Export … )  

     
 
Sinds v2011 is FBX-export mogelijk (enkel bij de full versie) … Als je weet dat dit FBX-formaat het best te 
gebruiken 3D-uitwisselingsformaat is (met behoud van materials, lights, enz.), dan is het ook wel duidelijk 
waarom dit niet in de LT-versie beschikbaar is. Deze FBX-uitdraai is ook goed geschikt voor 3D-Printing! 

      
Bovenstaande menu’s (ook op de volgende pagina) zijn bij de release 2015/2016/2017 quasi identiek; 
een klein detail : ipv Autodesk 360 is nu sprake van A360 … (idem voor de LT-versie) 

Alhoewel Autodesk vanaf de release 2015 de interface standaard “dark” instelt, zijn de printscreens in deze 
handleiding in de “light” interface gemaakt … om het op papier nog wat beter leesbaar te houden … 
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Bij de Print-opties (enkel Full AutoCAD) is nu ook een 3D Print voorzien : 

       
en bij de Drawing Utilities vind je ook de tools Units & Purge zoals in de printscreen hierboven afgebeeld… 
Onderin deze Applicatie-menu vindt u niet enkel de Exit-knop, maar vooral ook de toch veelgebruikte 
Options! 
 
Toch nog eens extra aandacht voor de Drawing Properties die via deze Drawing Utilities in te stellen zijn; let 
op de Scalable Dialoogbox sedert de release 2017 ! 

 
 
 
Het is al een paar jaar zo dat we vanuit C3A specifieke project Info via deze Drawing Properties instellen, want 
ook onze C3A-TitleBlocks voor AutoCAD gebruiken deze project-info als variabele parameters (gewoon via 
TextFields in de block )!  Spijtig dat AutoCAD nog steeds geen “.DWGx” formaat heeft, waar bijv. via XML 
automatisch onze projectinfo uit Office zou kunnen mee ingelezen worden.  Iets voor een next release ? 
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2.2.10 Quick Access Toolbar 

  
De Quick Access Toolbar was er al vanaf de release 2010, werd in de release 2011 wat uitgebreider, toen is 
daar dan ook een Workspace dropdown bijgekomen. In de release 2012/213/2014 is hier niets veranderd… 
maar vanaf de release 2015 staat vanzelf de veel plaats innemende Workspace NIET meer actief, én is de 
Classic Workspace verdwenen … 
 

 
 
Merk op dat in de dropdown van de Customize Quick Acces Toolbar nog steeds, ook bij de release 2017, de 
Show Menu Bar terug te vinden is, zodat liefhebbers van de goede, oude Classic PullDown ook nog aan hun 
trekken komen.   Die extra, Classic DropDown menu kan nuttig zijn om nog even aan te zetten bij een overstap 
van een oudere naar deze release 2018 (of indien je nog met de Classic UserInterface aan ’t werk zou zijn): 
 

 
 
Nieuw bij de reelase 2018 kan je een Quick Access LayerDropdown in de Quick Access toolbar instellen ! 
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2.2.11 De Ribbon of het Lint 

De Ribbons werden al bij de release 2010 heel wat beter opgezet dan bij de introductie bij versie 2009: 
kleinere knoppen (met dus plaats voor méér tools op één Ribbon, drie rijen ipv aanvankelijk 2); op de Home 
Ribbon zit gelukkig ook de Measure Button, zelfs met een aantal extra nieuwe faciliteiten… 
 
De Draw en Modify groep werd grondig herschikt vanaf de release 2012 (ze hebben wat meer ruimte 
gekregen dan voorheen), en is sindsdien quasi niet meer gewijzigd; bij de release 2016/2017 is (als enige 
verandering) een flyout voor de nieuwe Revision Clouds bijgekomen … 

 
 
De Home Ribbon bij LT en Full is heel gelijkaardig opgezet bij de 2D Drafting & Annotation Workspace, enige 
verschil is het knopje Align, dat bij de LT-versie nog steeds (ook bij deze release 2017) “vergeten” is. Ook in 
de Help staat nog steeds : 

Note: In AutoCAD LT, this command is available only from the command line. 
 

De recentste vernieuwingen bij deze DRAW en MODIFY-commando’s komen  
in een volgend hoofdstuk in detail aan bod… 

 
Ook de Annotate Ribbon is identiek bij Full en LT, en nagenoeg identiek bij de release 2011 t.e.m. 2018, met 
een extra flyout voor de nieuwe Revision Clouds bij de recentste releases 

 
 

De Layout-Ribbon heeft bij de Full AutoCAD wel wat extra’s t.o.v. de LT, bij LT zijn enkel de twee eerste Panels 
beschikbaar. 

 
De automatische View-creaties en updates in het lint bij de Full AutoCAD zijn wellicht in 3D-Mechanical 
Drawings relevanter dan bij architectuur-tekenwerk… 
 
Merk op dat een “Parametric” Ribbon al vanaf release 2010 erbij gekomen is: 
Bij de release 2012 à 2018 is hier niets aan gewijzigd…  het onderscheid tss LT en Full blijft: 

 
Ook bij LT release 2015 / 2016 / 2017 / 2018 zijn deze Parametric Constraints niet te creëren, alhoewel ze wel 
hun effect hebben in LT nadat ze in een Full versie gecreëerd werden... daarom toch ook nuttig voor LT-
gebruikers om hier iets van af te weten? Zie het desbetreffende hoofdstuk in de handleidingen… 
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Zowel bij de LT als de Full is al vanaf de release 2014 een Set Location beschikbaar (zie verder), en vanaf de 
release 2016 is op het einde van de Insert-ribbon een panel met toegang tot het Design Center (zie verder 
voor meer uitleg ivm deze Cloud-faciliteit) 

  
 
NIEUW bij de release 2017 zit in deze ribbon de PDF Import Button, zowel bij LT als Full 
 … zie verder in deze handleiding voor meer details  … 
In de Insert Ribbon zit een Attach Point Cloud (enkel bij de Full AutoCAD, vanaf release 2012 ),  
goed voor digitale 3D-opmetingen met laserapparatuur…). 

 
Bij het invoegen van een Point Cloud wordt 
een *.rcp of *.pcs file gevraagd: een bestand 
dat via de nieuwe Autodesk Recap (zie 
verder) verwerkt werd vanaf een 3D 
LaserScan bestand …  
 
Ook de Import-knop staat enkel bij de Full 
versie, en vanaf de release 2012 zijn daar 
opmerkelijk heel wat meer import-formaten 
bij beschikbaar gekomen: 

 
Bestandformaten importeren van CATIA, 
Parasolid, Pro/Engineer, Rhino, Solidworks is 
nieuw vanaf de release 2012 (Full; de LT kan 
enkel DGN’s en PDF’s  importeren. 
 
Sijtig dat (nog) niet rechtstreeks .SKP-
formaten van SketchUp in te lezen zijn; maar 
gelukkig kan SketchUp PRO toch 2D én 3D-
DWG’s produceren…. 
 
Een rechtstreeks Import van SketchUp skp-files  is vanaf 
een release 2014 à 2017 via de Add-Ins-ribbon 
geplaatst … enkel bij de Full AutoCAD. Bij de Release 
2018 moet je deze er nog zelf bijhalen … 
 
De Manage Ribbon is bij de Full nog goed gevuld, 

 
maar bij een LT is hiervan enkel het Customization Panel beschikbaar… 
 
en de Output-Ribbon is bij de Full en de LT ook identiek (in de 2D Drafting & Annotation Workspace) 
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Opgelet met de View Ribbon: standaard staan een aantal panelen uit (o.a. de Coordinates ) : 

 
Het Viewport Tools Panel linksboven staat daar nieuw vanaf de release 2015, en in de View Ribbon zit (enkel 
bij de Full versie) vanaf de release 2011 ook een Visual Style Panel, uitstekend geschikt voor het geval je 
toevallig een 3D-tekening zou openen (zonder de 3D Workspace te moeten activeren)… De vijf gebruikelijke 
Visual Styles krijgen het gezelschap van vijf nieuwe: Shaded, Shaded with Edges, Shades of Gray, Sketchy, en 
X‐Ray. 
 

 
 
Let erop dat het Coordinates Panel in deze View Tab zowel bij LT als bij de Full standaard NIET aan staat… 
dat kan je toch best aanzetten en in uw Workspace zo saven… voor het geval je toch eens zo’n UCS-command 
nodig hebt … en nog niet weet dat je dit via de PopUp-menu van het UCS-Icoon kan oproepen. 
Let ook op de nieuwe File Tabs (vanaf release 2014) en Layout Tabs (vanaf release 2015) in deze menu …  
 
Express Tools Ribbon 
Goed dat ook de Express Tools (enkel bij de Full versie, identiek bij de release  2012 à 2017) standaard met 
zo’n Ribbon aan te sturen zijn, zodat je ook hiervoor niet meer de klassieke Pull Down menu of de Toolbars 
moet aanspreken. Dit lint biedt meteen een compleet overzicht van al deze tools: 

 
 
Let erop dat je in de Full AutoCAD via de Show Tabs ook een 3D Tools én Visualize Tab kan aanzetten bij de 
2D Drafting workspace (om tussendoor toch eens aan 3D functies te raken zonder van Workspace te moeten 
switchen!!! 
 
En de Toolbars? Die zijn er nog… maar …  
Vanaf de release 2011 werd in de View Ribbon 
achteraan een Toolbar-button toegevoegd, zodat 
gemakkelijk een Toolbar kan aangezet worden 
(denk bijv. maar aan de populaire Object Snap 
toolbar…), maar vanaf de release 2016 is deze 
verdwenen.  
Kwestie van dan één toolbar aan te zetten, bijv. via het commando “–Toolbar”:  

 
(vergeet de “-“ niet , en deze toolbar noemt “Object_Snap” !!!) 
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Zowel bij Full als LT is ook een Autodesk 360 ribbon ( A360) voorzien: 

 
Let erop dat vanaf de release 2018 de Cloud Storage met een actief Subscription op 100Gb ingesteld staat !  

Ruimte zat in de cloud !   
 

Vanaf de release 2014 tot release 2016 is hier de Design Feed palette … 
om uw ontwerpen en tekeningen efficiënter te delen met collega’s … 
maar deze is blijkbaar verdwenen vanaf de release 2017 én 2018 … 
Na het commando DESIGNFEEDOPEN komt die palette terug …  
 
 
Wijzigingen aan Design Feed  
 
Design Feed is een in AutoCAD ingebouwd collaboratiegereedschap dat in de recentste versies wat verder 
werd gestroomlijnd. Eén van de klachten over Design Feed was dat het bestand naar een Autodesk 360 
account moest worden geupload om Design Feed te kunnen gebruiken. Voortaan kan de gebruiker het 
bestand op de bedrijfsserver opslaan en toch Design Feed gebruiken. Let wel: enkel gebruikers met toegang 
tot de bedrijfsserver kunnen de Design Feed data aanspreken. Dit is een prima oplossing wanneer men enkel 
met de medewerkers samenwerkt. Om Design Feed data met derden te delen zal men nog steeds het bestand 
naar een Autodesk 360 account moeten uploaden. Wanneer men een bestand met Design Feed data via e-
transmit wil verzenden, kan men kiezen om deze informatie te verwijderen bij het maken van de etransmit-
bestanden. 
 
Meer hierover in het hoofdstuk Autodesk AutoCAD 360 in the Cloud , 
En bekijk eens DESIGN FEED via de AutoCAD HELP als u hiermee aan de slag wil ! 
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2.2.12 Commandoregel 

Bij Autodesk hadden ze al bij de release 2012 begrepen dat er nog altijd een grote groep “anciens” onder de 
gebruikers zitten, die bij voorkeur de commando’s intikken. De commandoregel werd stelselmatig verbeterd 
om een slimmere en efficiëntere toegang te bieden tot commando’s en variabelen. De commandoregel kan 
ook worden gebruikt om vb arceerpatronen, visual styles of internet help te vinden. 
 
Met dit in het achterhoofd werd een AutoComplete én AutoCorrect (vanaf release 2014) in het leven 
geroepen, wat het voor de “typisten” makkelijker maakt. Bij het intikken van een commando verschijnt 
meteen een keuzelijstje van commando’s. Dat lijstje wordt korter naarmate de gebruiker meer letters intikt. 
Je kan het gewenste commando met de muis uit het lijstje kiezen, AutoCAD vult dan zelf het commando aan, 
en je hoeft zelfs geen Enter meer te drukken… 
 

 
 
Een rechterklik in de commandoregel geeft meteen toegang tot een aantal instellingen omtrent deze 
AutoComplete met Auto-Append en Suggestie-lijstjes: 
 

 
 
De Command Line, die bij de release 2012 al de keuze kreeg van voorgaande commando’s, werd vanaf de 
release 2013 ook voorzien van de faciliteit om de opties bij commando’s via de muisaanwijzer te kunnen 
aantikken (alhoewel toetsenbord-liefhebbers niet meteen daarop zaten te wachten): 
 

 
 
Standaard staat het Command Line Panel vanaf de release 2013 niet meer onderin gedocked, maar als een 
zwevend lint onderin het tekenvenster…  Zeker bij zo’n Full HD-resolutie, waarbij het scherm breder en 
minder hoog geworden is dan voorheen, is zo’n Command Line Panel die NIET de volledige breedte van het 
scherm moet innemen zeker interessant.  
 
Misschien dat dit meer dan 25-jaar oude Command Panel toch nog eens zal verdwijnen in AutoCAD,  
net zoals bij REVIT en 3ds MAX Design al het geval is??? 
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Toch nog wat info over de Aliases of de shortcuts die al van in den beginne bij AutoCAD in de acad.pgp 
ingesteld worden. Via de Manage Ribbon en de Edit Aliases tool kan je gemakkelijk deze acad.pgp openen 
(die bij het opstarten van AutoCAD gelezen wordt, en aldus de aliases vastlegt): 
 

  
 

 
 
Helemaal onderin deze file kan je aanpassingen aanbrengen (zonder aan de data van Autodesk iets te 
wijzigen), want… die aliases onderin “overriden” de voorgaande… 
 

 
 

 
Van de “R” shortcut een RegenAll maken is zeker zinnig, want een tool of icoon in de menu’s voor een 
RegenAll is er niet, en dit commando is meestal nuttiger dan Redraw… 
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2.2.13 Snap 

Voor wie vaak snap gebruikt: er is iets veranderd vanaf de release 2012: de snap is enkel nog actief wanneer 
AutoCAD om een punt vraagt. Daarbuiten wordt snap automatisch uitgeschakeld. Dit vergemakkelijkt het 
selecteren van objecten die net tussen twee snap-punten in liggen. ’t Lijkt een detail, maar in de praktijk is 
dit toch zeer handig. Niettemin ontving onze C3A-Helpdesk bij de release 2012 al de vraag hoe je terug het 
“oude systeem” kiest… Je kan nooit iedereen tevreden stellen… of toch? 
 
Vanaf de release 2013 is er de Legacy optie bij de Snap… en vanaf de release 2014 ook bij LT. 

 

 
Snap ’j em? 
 

2.2.14 Grid 

Sinds v2011 wordt het grid niet langer meer enkel door puntjes voorgesteld, maar kan het zich ook min of 
meer presenteren zoals millimeterpapier. Wie echter heimwee mocht hebben naar dat puntjesgrid kan dat 
desgewenst opnieuw kiezen in de Settings (zie printscreen hieronder). 
 

 
 
Let speciaal ook eens op deze Grid-techniek in PaperSpace, waar je best het Grid NIET beyond Limits instelt, 
zodat uw grid netjes uw blad papier volgt én een hulpmiddel kan zijn voor het positioneren van Viewports en 
allerhande tekst op uw blad papier. 
 
Dit is in de release 2015/ 2016 / 2017 / 2018 , LT en Full, identiek. 
 
Bij vele gebruikers is dat Grid wat in onbruik geraakt, of zelfs niet gekend, maar om visueel de schaal of grootte 
van een tekening, zowel in ModelSpace als PaperSpace, aan te voelen blijft dit toch een nuttig hulpmiddel. 
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2.2.15 Quick Properties ipv het Full Properties panel 

Gebruikt u nog steeds dat Full Properties paneel ipv de Quick Properties? Is uw scherm toch te groot? 

 
 
Het Quick Properties Windows moet u wel goed instellen om dit netjes bruikbaar te maken: 

        
De Collapse Automatically staat best uit, en de Palette staat best Cursor-dependent Top-Right op iets meer 
dan de 50 pixels afstand (bijv. 100?), zodat deze palette niet in de weg staat tijdens het editeren. En… via de 
Customize optie moet je wel best de gewenste Object properties in de Quick Properties palette laten 
opnemen (zoals de Area bij een Hatch, en de Area & Length bij een Pline…) . 
Dit spaart zeker plaats op uw scherm, en de gewenste opties zijn “dichter bij de hand” (zeker bij de steeds 
groter wordende schermen, en zeker indien u met twee displays zou werken… 
 
Dit is vanaf de release 2015 wat bijgestuurd: vanaf deze release 2015 kan je bijv. tenminste ook Area en 
Length bij een Polyline aanzetten (wat bij de vorige release blijkbaar “vergeten” was) … . 
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2.2.16 UCS icoon 

In de release 2011 werd het Ucsicon ietwat aangepast qua voorkomen tov voorheen… met de X- en Y-as 
meteen in de aangepaste kleur rood (X) en groen (Y). Vanaf de release 2012 krijgt het UCS icoon 
multifunctionele grips waarmee men het UCS rechtstreeks kan manipuleren. Je kan het icoon nu dus 
selecteren, en dat ziet het er zo uit: 
 
De grips zelf zijn eveneens selecteerbaar (hoe kan 
het ook anders) zodat volgende manipulaties 
mogelijk worden: 
 
- de UCS origin verplaatsen en aliniëren aan een 

object 
- de UCS origin verplaatsen naar om het even 

welk punt 
- het UCS roteren om één van de assen 
- het UCS terugzetten naar World 
 
Een rechtermuisklik op het UCS icoon opent een 
menuutje met nog meer opties, zoals het hernoemen van een UCS enz. 
 

Oefening:  probeer maar eens in het C3A-plan.dwg de View Atelier én de Named UCS Atelier (via dducs) eerst weg te 
nemen, om die daarna te hercreëren…: 

 

 
 
 
 
 

 

Let op de Views én Coordinates Tab in de View Ribbon (die standaard niet aan staan), en de namen van de 
Named Views in de Ribbon linksboven om snel te kunnen wisselen tussen Views! 
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2.2.17 Workspaces 

De keuze van de actieve workspace bepaalt niet enkel welke commando’s de gebruiker worden aangereikt, 
ook de manier waarop ze worden voorgeschoteld is in de workspace bepaald. We verduidelijken even: de 
Workspace AutoCAD Classic benadert het best hetgeen we bij de releases tot 2008 nog toe gewend waren; 
pulldown menu’s en toolbars zonder palettes of ribbons. 2D Drafting & Annotation toont enkel de Ribbon. 
Toolbars en pulldowns zijn volledig verdwenen. In de “full” versie vinden we ook nog de Workspace 3D Basic 
en 3D Modelling, waar naast de Ribbon ook nog een set Toolpalettes tevoorschijn komt. 
 

Let wel: je kan als gebruiker 
nieuwe workspaces 
toevoegen of bestaande 
volledig naar je hand zetten. 
Mocht je dat nodig vinden 
dan belet er niets je om 
ribbon, pulldowns, toolbars 
èn palettes tegelijk op je 
scherm te zetten. Laat 
misschien ook nog een klein 
plekje vrij voor je tekening... 
 

 
Voor meer details ivm “Customizing AutoCAD” verwijzen we graag naar onze “Customizing AutoCAD 
vervolmakings-cursusdag – die we op aanvraag voor “specialisten” kunnen organiseren! 
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2.3 Nieuwe of Vernieuwde faciliteiten  

Bij de volgende pagina’s is een overzicht gemaakt van enkele belangrijke vernieuwingen in de recentste 
AutoCAD’s (van een paar jaar ver) … zeker nuttig voor iemand die van een vroegere AutoCAD (2010/2014 ?) 
ineens naar de recentste release update … 

2.3.1 Help 

Hulp bestaat sinds v2011 niet langer onder 
de vorm van chm-bestanden, maar werd een 
webapplicatie. De hulp komt voortaan dus 
rechtstreeks van de Autodesk website. Wie 
niet over een permanente 
internetverbinding beschikt hoeft niet te 
wanhopen: via de Options-System kan je nog 
steeds toegang krijgen tot de helpfiles op je 
harde schijf, en deze Help-bestanden zijn ook 
vanaf de Autodesk website te downloaden. 
 
Inmiddels ging Autodesk nog een stapje 
verder. De Help verloopt al een paar jaar via 
een via een afzonderlijke web-applicatie, 
Exchange genaamd. 
 
Bedoeling is om rechtsboven een “topic” aan te geven, eronder waar/voor wie aan te geven, en dan kijg je 
van dat onderdeel heel wat info én “related topics”. 
 

 
Je activeert de Help door op de gebruikelijke manier de Help op te roepen (best tijdens een command bijv. 
de F1-toets indrukken of het help-icoon, dan zit je meteen op de juiste plaats), of je gebruikt het  

Exchange-knopje in het Infocenter:  
 
Een Nederlandstalige Help bij AutoCAD is nog te vinden op de Autodesk-website tot de release 2014-versie , 
daarna is Autodesk blijkbaar gestopt om deze Help nog in het Nederlands verder up-to-date te houden … 

  

http://www.autodesk.nl/adsk/servlet/pc/index?siteID=431528&id=15091537
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Via de Help, “New Commands … ” kom je snel aan een overzicht van wat er qua Commands en Systeem 
Variabelen nieuw bijgekomen is, 

 
 
Als je daar doorscrolt, dan zie je meteen ook de 2017/2016/2015 enz.    
New Commands en System Variables … 

 
 

teveel om hier alle details stap voor stap te doorlopen, vandaar een overzicht van enkele items én de manier 
waarop je deze info in de HELP kan terugvinden. 
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2.3.2 Verdwenen in de recentste releases 

Het komt zelden voor dat er effectief iets uit AutoCAD verdwijnt, maar toch... 
BLIPMODE bijv.  is niet meer ….. Deze variabele zorgde er voor dat er op het scherm stipjes achterbleven waar 
de gebruiker klikte. Deze stipjes verdwenen bij een pan, zoom of regen, en de meesten van ons kregen de 
stipjes nooit te zien omdat BLIPMODE op 0 was gezet. Niettemin verwachten we dat er hier en daar een 
misnoegde gebruiker zal sakkeren omdat hij geen stipjes meer krijgt… 
 

TIP:  via REDEFINE kan je Blipmode toch weer beschikbaar maken… (maar dit werkt enkel in de Full versie, niet 
bij AutoCAD LT… ) Het nut van heel deze verdwijntruc is ons niet erg duidelijk: immers: wie geen stipjes wou 
zien, kon gewoon de variabele op 0 zetten… In de Help is Blipmode toch verdwenen… 
 
Voor een overzicht van de verdwenen Commands en Systeem Variabelen in deze release 2017 kan je best in 
de Help terecht; bij de Obsolete Commands  

 
 
Merk op dat de ContentExplorer verdwenen is vanaf de release 2017 …  
maar daar zullen er weinig heimwee naar hebben. 
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2.3.3 enkele specifieke wijzigingen vanaf de release 2016  

 

2.3.3.1 Xrefs 

Een nieuwe variabele XREFOVERRIDE maakt het mogelijk om de eigenschappen van objecten in een xref te 
manipuleren vanuit de host tekening. Een voorbeeld: een object in een xref heeft een specifieke kleur (dus 
niet Bylayer). Met XREFOVERRIDE op 1 zullen ook dergelijke objecten de kleur van de laag krijgen wanneer 
men de laagkleur in de host tekening verandert. 

2.3.3.2 Annotaties 

Hoera, hoera! Het dimcommando kan zò worden ingesteld dat bematingen automatisch op een 
vooringestelde laag worden getekend. Deze is instelbaar via de nieuwe variabele DIMLAYER. Waar zouden ze 
bij Autodesk hun mosterd gehaald hebben? 
 
Niettemin verloopt het bematen nu toch ietwat intelligenter dan voorheen. AutoCAD kan aan de hand van 
de geselecteerde objecten afleiden welk soort maat (horizontaal/vertikaal/aligned/hoek/straal/diameter) 
het moet plaatsen. Ook kunnen bestaande dimensies tijdens het bematen worden verplaatst of in meerdere 
dimensies worden opgebroken. 
 
Ook zijn er voortaan op de commandoregel meer opties beschikbaar om e dimensie te manipuleren, zoals de 
hoek van de bematingstekst, het overschijven van de tekst enz. 
Verder wordt het nu heel makkelijk om de bematingstekst breder of smaller te maken middels een stel grips: 

 
Iets waar veel gebruikers al lang op zaten te wachten: een MTEXT eigenschap welke toelaat om een 
geselecteerde tekst van een kader te voorzien. 

 
 

2.3.3.3 Revision clouds 

Twee nieuwe modi voor het maken van een revcloud: rectangular en polygonal. De eerste werkt net zoals bij 
het tekenen van een rectangle, de tweede min of meer zoals een polyline zonder bogen. 
Welke methode je ook kiest, de revclouds zijn achteraf via grips makkelijk bij te werken. Bij de twee nieuwe 
methodes zijn de grips zowat dezelfde als bij een polyline. Werd de revcloud daarentegen “by object” 
gemaakt, dan krijg je de grips van het originele object. 
 
Autodesk maakte het verder nog mogelijk om aan bestaande revclouds segmenten toe te voegen. 

  



C3A-cursus Nieuws met AutoCAD (LT) 2018 & C3ACAD-Extensies blad 49 

 

2.3.3.4 PDF ondersteuning 

De snelheid is er duidelijk op verbeterd wanneer men werkt met tekeningen waar een PDF underlay is 
gebruikt. Dit zowel bij zoom & pan als bij afdrukken. 
Voorts is het dialoogvenster met de Export to PDF opties voortaan een afzonderlijk venster, en niet meer in 
combinatie met DWF export instellingen. 

            
Eventuele hyperlinks in de tekening kunnen mee worden geëxporteerd naar de pdf, wat eerder niet kon. 
Wie werkt met sheet sets en views, kan ook de bookmarks exporteren, zodat in de PDF vlot naar sheets en 
views kan genavigeerd worden. 
 
Het Plot dialoogvenster voorziet inmiddels in maar liefst vier vooringestelde PDF printers: 
Diezelfde keuzes komen terug het Publish commando. 
 
Alle tekst in de PDF is nu ook doorzoekbaar, of het nu gaat om True Type, Unicode, of SHX. Deze laatste kan 
in zo’n pdf zelfs geselecteerd en gekopiëerd worden, om te gebruiken als zoekterm in de PDF. 
Layoutnamen worden in de PDF als paginanaam gweergegeven, wat het makkelijker maakt om in de PDF je 
weg te vinden. 
 

2.3.3.5 Renderen 

Een nieuwe render engine maakt het renderen sneller dan voorheen. 
De nieuwe Render Presets Manager vergemakkelijkt het beheer van de render voorinstellingen. 

           
Met het Render Environment & Exposure paneel kan de belichting en de achtergrond worden ingesteld: 
 

2.3.3.6 Display 

Wie een grafische kaart heeft die DirextX11 ondersteunt, mag zich voortaan verheugen in perfect 
weergegeven bogen en krommes. Geen gekartelde lijntjes meer! 
 
Tijdens het zoomen en pannen wordt inmiddels automatisch een REGEN uitgevoerd waar nodig, wel even de 
variabele REGENAUTO aan zetten. 
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2.3.3.7 Security Settings 

Bij de recentste release zijn de “Security Options” na de setup strenger ingesteld dan voorheen.  Bij het 
opstarten met een Full versie komt trouwens meteen deze vraag ivm AutoLISP :: 

      
Wanneer men manueel een uitvoerbaar bestand (zoals lisp of ActiveX) dat niet op een “trusted location” 
staat probeert te laden, krijgt nu een waarschuwing te zien. De gebruiker mag zelf beslissen of hij dat bestand 
dan al dan niet gaat laden. De default is de veilige “Do not load”… 
 
Dit kan via de Options -> System -> Security Options  ook achteraf nog aangepast worden. Bij de Security 
Options stelt een schuifregelaar je in staat het niveau van beveiliging in te stellen op hoog, midden, en het af 
te raden “uit”. Ook de Trusted locations stel je hier in. Dit is zowat te vergelijken met de Macro-instellingen 
bij een Office (Word en Excel …). 

2.3.3.8 System Variable Monitor 

De System Variable Monitor is iets wat velen 
onder ons zullen toejuichen. Hoe vaak gebeurt 
het niet dat de variabelen SAVETIME, PICKADD 
of PICKFIRST zonder het te weten een andere 
waarde krijgen? 
 
De System Variable Monitor brengt dit alles 
onder in één overzichtelijke interface, zodat 
een afwijking snel kan worden rechtgezet: 
Je moet natuurlijk wèl weten wat die 
variabelen allemaal betekenen … maar die 
vraagtekens brengen je meteen op de juiste 
plaats in de Help. 
 
Zeer handig is dat je via een balloon 
notification wordt verwittigd zodra een functie 
zo’n gemonitorde variabele verzet heeft. Je 
kan de lijst van te bewaken variabelen zelf 
uitbreiden en aanpassen. 
 
Command:   SYSVARMONITOR  
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2.3.4 enkele specifieke wijzigingen met release 2017  

Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen in AutoCAD 2017. 
 

2.3.4.1 Soepele Migratie 

Migratie is nu eenvoudiger te beheren. Een nieuwe migratie-interface organiseert de AutoCAD aangepaste 
instellingen in groepen en categorieën van waaruit u een overzicht migratie rapport kan genereren. 
 

2.3.4.2 PDF ondersteuning 

U kunt de geometrie, rasterafbeeldingen en TrueType-tekst uit een PDF-bestand importeren in de huidige 
tekening. De PDF-data kan afkomstig zijn van ofwel een aangekoppelde PDF in de huidige tekening (als 
Underlay ingevoegd) of van een specifiek te selecteren PDF-bestand. De nauwkeurigheid van de data wordt 
beperkt door de nauwkeurigheid van de PDF en de ondersteunde objecttypen. Sommige eigenschappen zoals 
PDF schaal, eventuele layers in de PDF, lijndiktes en kleuren kunnen worden overgenomen uit de PDF naar 
de AutoCAD-objecten.. 
 
Command: PDFIMPORT  (zie verder , voor heel wat meer uitleg) 
 

2.3.4.3 Delen van Design Views 

U kunt ontwerp-views publiceren naar een veilige, anonieme locatie binnen Autodesk A360. U kunt de 
weergave van uw ontwerp delen door een gegenereerde link te sturen naar uw contacten zonder het DWG 
bestand zelf te moeten doorgeven. De toegang tot deze views wordt verstrekt door een ondersteunde 
webbrowser, uw contacten moeten daarvoor geen Autodesk A360-account hebben of extra software  
installeren extra software. Ondersteunde browsers zijn Chrome, Firefox en andere browsers die WebGL 3D 
graphics ondersteunen. 
 
Command: ONLINEDESIGNSHARE 
 

2.3.4.4 Beter verschaalbare dialoogboxen 

Heel wat dialoogboxes zijn nu verschaalbaar: APPLOAD, ATTEDIT, DWGPROPS, EATTEDIT, INSERT, 
LAYERSTATE, PAGESETUP, en VBALOAD. 
 
De Preview zones zijn uitgebreider in de dialoogboxen bij het openen, saven en attachen van bestanden. 
 

2.3.4.5 Selectie van niet doorgaande lijntypes  

Eveneens een nieuwtje in v2017 – eigenlijk moest dit reeds jaren beschikbaar zijn – is de variabele 
LTGAPSELECTION.  Deze maakt dat je een object getekend in een niet doorgaand lijntype (zoals vb. DASHDOT) 
ook kan selecteren wanneer je klikt op de ruimte tussen de dashes. 
 
En je gelooft het nooit: uit de doos staat dit UITgeschakeld!  
In de C3A Extensies zorgden we er voor dat deze variabele INgeschakeld is. 
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2.3.4.6 Associatieve CenterMarks en CenterLines  

U kan nu Center Marks aanmaken die geassocieerd worden met bogen en cirkels, ook CenterLines  die zijn 
gekoppeld met geselecteerde lijn en polylijnsegmenten. Voor compatibiliteit, is deze nieuwe functie niet 
meteen een vervanger van de huidige methode, maar beschikbaar als alternatief. 
 
Commands: CENTERMARK, CENTERLINE 
 
Release 2017 komt met een centerlijnfunctie die  men kan toepassen op cirkels, bogen en al dan niet parallelle 
lijnstukken. Deze functie vinden we in de Annotate tab van de Ribbon, in het Centerline panel: 
 

 
 
Center Mark plaats een centerlijnkruis op een te selecteren boog of cirkel. 
Zo’n Center Mark is een entiteitstype op zich, waarvan het lijntype standaard Center2 is. 
 

   
Er zijn maar liefst acht variabelen welke het voorkomen van de Center Mark regelen. Een dialoogvenster 
hiervoor ware handig geweest. Zo hebben we weer iets om naar uit te kijken voor een volgende versie… 
 
We stippen nog even aan dat zowel Centerline als Center Mark standaard aan de gekozen entiteiten 
geassociëerd zijn. Dus als de straal of positie van boog of cirkel worden gewijzigd, volgt de Center Mark 
automatisch mee. Idem voor de Centerline. 

2.3.4.7 PickFirst  

Méér dan welkom! Indien PICKFIRST uitgeschakeld is, en de gebruiker selecteert objecten om vervolgens op 
de Delete-toets drukt, zal AutoCAD een waarschuwing hierover geven: 
 

 
 
Een gemiste kans dat ze dat niet hebben uitgebreid naar alle andere Modify-opdrachten… 
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2.3.4.8 Nog enkele kleine wijzigingen 

 

• Via de CURSORTYPE system variabele kan je kiezen ofdat je de AutoCAD Crosshairs Cursor of de 
Windows Arrow Cursor in de drawing area wil gebruiken. 

• In de Options Dialoogbox, Display Tab, kan je de “delay timing” of vertraging instellen tussen de 
weergave van de basis tooltips en de Extended instellen. 

• De Load/Unload Applications knop zit nu in de Manage tab van het Lint, bij Applications. 

• U kan uw 3D-modellen van AutoCAD naar de Autodesk Print Studio doorsturen voor een 
automatische laatste voorbereiding voorafgaand aan 3D-printing. Print Studio ondersteuning omvat 
Ember, Autodesk’s hoge precisie productie-kwaliteit (25-micron oppervlakteafwerking) oplossing 
voor de productie. Deze functie is alleen beschikbaar voor een 64-bit Full AutoCAD. 

• De prestaties en betrouwbaarheid van 3DORBIT is verbeterd voor de verschillende Render - Visual 
Styles, vooral bij modellen met een groot aantal kleine objecten met vele randen en vlakken. 

• De performantie van 2D pan – en zoom bewerkingen is verbeterd. 

• De visuele kwaliteit voor lijntypen is verbeterd. 

• De prestaties van object snapping is verbeterd door het overslaan van geometrische centrum  
(GCEN) berekeningen bij polylines met vele segmenten. 

• de HPLAYER systeem variabele kan nu ingesteld worden als een nog niet bestaande layernaam voor 
nieuwe hatches en invullingen. Deze layer wordt dan gecreëerd bij het opmaken van een hatch.  

• de DIMLAYER systeem variabele wordt nu gebruikt bij alle dimensionerings-commandos. 

• het TEXTEDIT command wordt nu automatisch herhaald. 

• Onnodige tooltips werden verwijderd uit de Quick Select en Purge dialoog boxes. 
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2.3.5 enkele specifieke wijzigingen met release 2018  

Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen in AutoCAD 2018. 

2.3.5.1 Interface 

Alle dialoogvensters waarlangs men bestanden selecteert (vb File-Open) onthouden de laatstgekozen 
weergave instellingen, zoals kolomvolgorde en sorteervolgorde. 
Het Drafting Settings dialoogvenster is voortaan ook schaalbaar, en onthoudt hoe groot en waar het laatst op 
uw scherm stond. 
In de categorie "leuk, maar daar zaten we niet op te wachten": de kleur van de "elastiek" (je weet wel: bij het 
opgeven van een tweede punt bij een copy of move of zo) is nu ook door de gebruiker instelbaar… 
 

2.3.5.2 Weergave 

Er is ondersteuning voor 4k zowel als voor tablets en smartphones (Mobile App). Dit zorgt er voor dat 
interface elementen zoals viewcube, palletten, toolbars, ribbons, viewport controls enz. zich aanpassen aan 
de gebruikte schermresolutie. Zo zit je op een 4k scherm niet naar toolbaricoontjes van 16x16 pixels te kijken, 
of staat een tablet niet vol met ribbons en palletten zonder dat er tekengebied overblijft. 
 

2.3.5.3 PDF 

Tekst welke shx-lettertypes gebruikt kan in PDf doorzocht worden, en blijft nar import van die pdf in een dwg 
ook gewoon bewerkbaar. 
In vorige versies werd shx bij afdrukken naar pdf als vectoren bewaard, en niet als tekst. 
Dergelijke pdf-bestanden kunnen ingelezen worden in dwg, waarbij deze "tekst" terug naar shx-tekst kan 
worden geconverteerd. We gebruiken daartoe het PDFSHXTEXT commando. Dat commando vinden we terug 
op de Insert tab van de ribbon, in het luik Import. Er is mogelijkheid om een en ander voor in te stellen: 

 
De geometrie wordt door Mtext objecten vervangen, waarna een dialoogvenster een samenvatting toont: 
 
Andere verbetering bij PDF: 

• Bij importeren en attachen van PDF worden thumbnail previews van de geselecteerde PDF bestanden 

getoond 

• Oriëntatie gerelateerde problemen met geroteerde True Type tekst zijn verholpen. 

• De verschaling van de inhoud van viewports naar ware grootte verloopt correct indien alle viewports de 

zelfde schaal gebruiken. 

• Formulieren in PDF zijn beter ondersteund 
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2.3.5.4 Xref 

Verbroken zoekpaden zijn makkelijker te herstellen door vlot een nieuw zoekpad op te geven, of aan de hand 
van een zoek/vervang functie in het Xref Manager palet. 

 
De zoek/vervang functie past men in dit palet toe op een 
meervoudige selectie van xrefs/images/pdf… waarbij men in een 
dialoogvenster de te vervangen èn de vervangende tekenreeks 
opgeeft. Een klik op OK, en de paden naar de geselecteerde 
attachments zijn bijgewerkt. 
 
De standaard padverwijzing is voortaan ook relatief ipv absoluut, 
zodat de kans op verbroken zoekpaden meteen kleiner wordt. 
Je kan deze default trouwens ook instellen via de REFPATHTYPE 
systeem variabele: 
     0 = geen pad 
     1 = relatief pad 
     2 = absoluut pad 
 
Zelfs als de host dwg nog geen naam heeft gekregen, kan je toch 
opteren voor een relatief pad, wat voorheen niet mogelijk was. 
Zeer handig is volgende nieuwe functionaliteit: indien men de 
host dwg vanuit AutoCAD op een andere locatie gaat opslaan, dan 
worden alle relatieve padverwijzingen die zouden aanwezig zijn 
automatisch bijgewerkt, zodat de zoekpaden naar de attachments 
correct zijn – gezien vanuit de nieuwe bestandslocatie van de 
hoost dwg. 
 
 
 
 
 

 

2.3.5.5 Selectie 

Waar het vroeger niet mogelijk was om objecten te selecteren die buiten beeld stonden, kan men nu tijdens 
het selecteren (pick, window, crossing…) zoomen en pannen om objecten welke niet in beeld zijn alsnog te 
selecteren. 
Bij het selecteren van complexe lijnen zal de lijn voortaan ook worden geselecteerd wanneer men klikt op de 
lege ruimte tussen de shapes en de dashes. 
 

2.3.5.6 Beeldafhandeling 

De performantie van de weergave tijdens het zoomen, pan en orbitten in 3D zichten is nog maar eens 
verbeterd. 
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Bij de volgende pagina’s is een overzicht behouden van enkele belangrijke vernieuwingen in de recentste 
AutoCAD’s (van een paar jaar ver) … zeker nuttig voor iemand die van een vroegere AutoCAD (2010/2014 ?) 
ineens naar de recentste release update …  
 

 

2.3.6 Layers en Layer Sortering 

Reeds sedert de release 2009 is de Layer Dialoogbox een Properties Manager in een paletvorm, met alle 
voordelen vandien: wanneer je in de layer dialoog bepaalde laageigenschappen gaat wijzigen, worden deze 
direct van kracht, zonder dat je nog Apply of OK hoeft te klikken. 
 

 
 
Goed dat vele extra Layer Tools, die voorheen enkel als Express Tools 
beschikbaar waren, al vele jaren generieke AutoCAD Commando’s 
geworden zijn, zodat al deze faciliteiten identiek ook in AutoCAD LT 
integraal beschikbaar zijn! Kwestie van in de nieuwe Ribbon eens 
aandachtig te bekijken welke Layer-faciliteiten achter welk knopje schuil 
gaan, en eens te zien of daar geen faciliteiten tussen zitten die misschien 
niet zo gekend zijn? 
 
Bij de release 2011 is de Transparancy-optie erbij gekomen, en dit 
layerpalet werd met v2012 nog maar eens met een extra optie 
uitgebreid (dit is een snelle manier om een nieuwe laag toe te voegen 
die enkel in het actieve viewport zichtbaar is): 
 
 
Bij de release 2013 werd er aan de layers nu eens niets gewijzigd… maar 
bij de release 2014 is een “Merge selected Layer(s) to …” erbij gekomen. 
Soms heel handig! 
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Layer sortering 
Met het verschijnen van v2014 splitste Autodesk ons een andere “natuurlijke” layer sorteermethode in de 
maag. En ’t gekste van al: in functies zoals Laywalk kreeg je nog de oude sorteermethode! Misschien was die 
wel “natuurlijk”, maar logisch was ze zeker niet. In onderstaande afbeelding komen de lagen A-6--_Elek niet 
in de juiste "logische" volgorde: 

 
fig.: een “on-natuurlijke” laagsortering? 

 
Zoiets gooit natuurlijk de hele SfB laagstructuur door elkaar, en we hebben het voorbije jaar dan ook via 
diverse kanalen erg hard gelobbyd om de oude sorteermethode terug te krijgen. En met resultaat! Met v2015 
is er een variabele SORTORDER bij gekomen die bepaalt hoe de lagen gesorteerd worden. Als de waarde op 
0 staat, krijg je de oude vertrouwde logische methode. 
 
Staat de waarde op 1, dan wordt de “natuurlijke” methode gehanteerd. Geen prijs voor wie kan raden op 
welke waarde SORTORDER is ingesteld in de C3A-Extensies. 
 

 
fig.: een “natuurlijke” laagsortering? 
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2.3.7 Selectie 

Select Similar: 
Nog een uit Revit overgewaaide functionaliteit: Select Similar (in de 
PopUp-menu). Deze nieuwe selectiemogelijkheid laat toe om objecten te 
gaan selecteren op hun eigenschappen. Je selecteert een “voorbeeld-
entiteit” en kiest uit een beperkte set eigenschappen waaraan de nog te 
selecteren entiteiten dienen te voldoen. 
 
 
 
 
Selection Cycling: 
Een welkom hulpmiddel bestaat er in dat je in geval van overlappende entiteiten via een selectievenstertje 
de gewenste entiteit er kan uitpikken. Dat was tot op heden eerder een gokspelletje... (alhoewel de 
Shift+Space+mouseklik ook nog steeds de cycling-selectie aanbiedt). 

 
 
Pickdrag 
Deze variabele regelt of je bij een selection volgens window/crossing kan klikken-en-slepen om je 
selectiegebied te bepalen (PICKDRAG = 1), dan wel tweemaal klikt zonder te slepen (PICKDRAG = 0). Tot v2012 
was het dus òf het een, òf het ander. Voortaan kan deze variabele ook waarde 2 hebben, zodat beide 
methodes tegelijk ondersteund zijn. 
 
Pickauto 
Tot v2011 kent deze variabele twee waardes: 
PICKAUTO = 0 betekent dat er geen window selectie mogelijk is 
PICKAUTO = 1 bij het aanklikken van een object wordt dat object geselecteerd. Door elders in het tekengebied 
te klikken wordt een windowselectie begonnen. 
 
Met de release 2012 kwam PICKAUTO = 2 er bij: een aangeklikt object wordt geselecteerd, of er wordt een 
selectiewindow gemaakt ongeacht of de aanwijzer op een object staat. Bij waardes 0 en 1 gebeurt de selectie 
bij het indrukken van de muisknop. Bij waarde 2 gebeurt de selectie bij het loslaten van de muisknop. 
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NIEUW bij de release 2017 ivm deze PickFirst :  
 
Onder Options – Display is een instelling welke regelt hoe lang een tooltip op het scherm blijft staan wanneer 
men met de aanwijzer over een tool beweegt. 
 
De Load/Unload Applications knop zit nu in de Manage tab van het Lint, bij Applications. 
 
Méér dan welkom! Indien PICKFIRST uitgeschakeld is, en de gebruiker selecteert objecten om vervolgens op 
de Delete-toets drukt, zal AutoCAD een waarschuwing hierover geven: 
 

 
 
Een gemiste kans dat ze dat niet hebben uitgebreid naar alle andere Modify-opdrachten… 
 

2.3.8 Lasso Selectie 

AutoCAD 2015 biedt een nieuwe selectiemethode, Lasso genaamd. 
Een lasso selectie maak je door in een leeg gebied in de tekening te klikken, en de aanwijzer rond één of 
meerdere objecten te slepen. Door de selectiebeweging in wijzerszin te maken, selecteer je Crossing: 
 

       
fig.: selectie Lasso Crossing   fig.: selectie Lasso Window 

 
Om een WindowLasso selectie te maken beweeg je de aanwijzer in tegenwijzerszin. Druk je tijdens de 
lassobeweging ook nog eens éénmaal op de spatiebalk, dan wisselt Window met Crossing. Druk je een tweede 
maal op de spatiebalk, dan krijg je een Crossing Fence, of een Window Fence, naargelang de “draairichting” 
van de aanwijzer. Selecteren was nog nooit zo makkelijk!  De klassieke Window en Crossing selecties blijven 
uiteraard bestaan. 
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2.3.9 Hide/Isolate 

De zichtbaarheid van objecten werd tot versie 2010 uitsluitend geregeld via het aan/uitzetten of 
bevriezen/ontdooien van lagen. Vanaf versie 2011 werd het mogelijk om elke entiteit afzonderlijk zichtbaar 
of onzichtbaar te maken, ongeacht de zichtbaarheid van de laag waarop die entiteit is getekend. Revit-
gebruikers zijn reeds vertrouwd met deze techniek. We onderscheiden hierbij twee opties: 
 

• Isoleren van entiteiten: enkel de geselecteerde entiteiten blijven zichtbaar, de andere worden niet 
meer weergegeven. 

• Verbergen van objecten: enkel de geselecteerde entiteiten worden onzichtbaar, de andere blijven 
ongewijzigd. 

 
Een variabele OBJECTISOLATIONMODE regelt of deze Hide/Isolate tussen sessies bewaard wordt. Het valt te 
verwachten dat deze nieuwe mogelijkheid voor heel wat verwarring zal zorgen! 
 

   
 
Let ook op de gele/rode lamp rechtsonder: indien rood weet je meteen dat er objecten zo “geisoleerd” zijn; 
via die lampt op de Statusbalk kan je de verborgen objecten terug zichtbaar halen! 
 

 
 
Merk op dat in tegenstelling tot Revit de verborgen objecten in AutoCAD NIET geplot worden! 
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2.3.10 Polyline en Spline grip editing 

Al vanaf de release 2011 vinden we in het midden van elke vertex van een polyline een extra grip. Deze laat 
toe om de vertex vlot te verplaatsen, iets waarvoor je tot nog toe een stretch moest gebruiken, of tot een 
boog om te vormen. Via dezelfde grip kan je nu ook een vertex tussenvoegen of verwijderen, wat in vroegere 
versies een stuk omslachtiger was. 
 

 
Bij de splines krijgen we dan weer meer controls om het verloop ervan te beïnvloeden. Zo wordt het mogelijk 
om een knik in de spline aan te brengen. 
 

  ►   ►

 ►  

Deze functionaliteit werd in v2012 nog iets uitgebreid. Door over een grip te zweven verschijnt een 
snelmenuutje waar je uit de meest relevante opdrachten kan kiezen: 
 

 
Deze vernieuwing brengt met zich mee dat het uitzicht van de grips bij de bogen er een beetje op 
vereenvoudigde: 
 

  
release 2011    release 2012 / 2013 
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2.3.11 Offset 

Bij het offset commando krijgen we meteen een preview, eens de afstand is opgegeven en het te offsetten 
object geselecteerd is: 

2.3.12 Fillet en Chamfer 

Beide commando’s kregen een opfrisbeurt in v2012. Na de objectselectie krijg je een preview te zien. Is de 
afronding of afschuining niet wat je beoogt, dan kan je afrondingsstraal of afschuining alsnog wijzigen 
alvorens op Enter te drukken. 

 
Ook splines en ellipsebogen laten zich nu filletten, en vanaf de release 2014 kan Fillet en Chamfer ook de 
eerste en laatste segmenten van een open polylijn aansluiten om een gesloten object te maken 

2.3.13 Blend 

Een volledig nieuw commando vanaf de release 2012. Blend laat toe een vloeiende overgang te tekenen 
tussen twee lijnen of bogen. Let wel: blend is een commando, geen objecttype. Het blend-commando tekent 
een spline… Hieronder twee voorbeeldjes: 

  
 

  

2.3.14 Copy 

Dit commando krijgt in v2012 een optie erbij, waarmee meteen een array kan worden gemaakt, welliswaar 
enkel lineair. Let op de commandoregel om op het juiste moment de Array-optie te kiezen! 

 
Nadat de selectie is gemaakt en het basepoint is opgegeven, kan men de optie Array kiezen. Vervolgens geef 
je het aantal items in de array op, en duid je het punt aan waar het tweede item moet komen. Inmiddels 
toont AutCAD dynamisch de array. Pas als dat tweede punt is aangeklikt is je array een feit, en loopt het copy 
commando als vanouds verder, t.t.z. je kan bijkomende kopieën of arrays plaatsen. 
Bij het kiezen van het tweede punt kan men voor de optie Fit gaan. In dat geval is het tweede punt het 
invoegpunt van het laatste element in de array. 
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2.3.15 Join 

Eveneens vernieuwd vanaf de release 2012. Join kan nu ook twee colineaire lijnen, polylijnen, splines of 
(ellips)bogen tot één object verenigen. De te verenigen objecten moeten zich uiteraard in hetzelfde UCS te 
situeren. Voor plines en splines komt daar nog bij dat beide objecten een gemeenschappelijk eindpunt 
moeten hebben, en dat segmenten mekaar niet mogen overlappen. Nu kunnen dus ook Splines, Arcs en Lines 
via Joins samengesmolten worden tot één geheel! Volgende voorbeelden zijn perfect op elkaar aan te sluiten: 
 
Een boog met een pline en een lijn: 

  
 
Twee lijnen: 

  
 
Twee bogen: 

  
 
Boogdelen van dezelfde cirkel: 
Deze worden eerst tot één boog samengesmeed, in een tweede ronde kan de boog gesloten worden tot een 
cirkel met de optie Close. 

    
 
Een eliptische boog sluiten: 

   
Een voorbeeld van wat niet kan worden verbonden: 

  
Een polyline en een lijn/boog/polyline die niet op elkaar zijn aangesloten. 
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2.3.16 Array 

Hoewel dit commando wel een veteraan kan worden genoemd, heeft het in v2012 een belangrijke 
vernieuwing ondergaan. Bij de release 2012 moesten we melden dat het array-dialoogvenster verdwenen 
was bij het creëren, maar bij de release 2013 is dit netjes opgelost via de Ribbon die al actief wordt bij het 
creëren van een array. 
 
Array is voortaan geen losse verzameling van objecten meer, maar een objecttype geworden. Dat heeft voor 
gevolg dat zo’n array, eenmaal geplaatst, nog gemanipuleerd kan worden qua aantal rijen/kolommen, 
tussenafstanden enz. We zien dit meteen wanneer we zo’n array selecteren: er verschijnt een contextuele 
ribbon waarin zijn eigenschappen getoond worden: 
 

 
 
Door de waardes bij vb. de kolommen of de rijen te wijzigen, wijzigt de array mee. 
 
Let wel: een array is geen nieuw soort object, maar een anoniem block! 
 
Totaal nieuw is de mogelijkheid om een array langsheen een pad te maken. Te vergelijken met het effect van 
de commando’s Divide en Measure… Het pad kan vb een polyline, 3D Polyline, een helix of een spline zijn! 
 
Bovenstaande voorbeeld komt uit de tekening C3A_Terrein_oefening_start.dwg . Open dwg uit de 
oefeningen folder: er is een aparte layer met enkele hulplijnen voorbereid, en er staan reeds enkele bomen 
en een struik ingevoegd om mee te experimenteren. 
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Begin eens met het planten van een bos bomen achteraan het terrein: via een Rectangular Array kan je de 
éne boom gemakkelijk in een array omvormen, 6 bomen naast elkaar (naar links, -9m ertussen), en naar 
achter, ook 9 m ertussen. Let erop dat je deze Array creëert op de layer A-941_BeplantingBomen: 

 
Merk op dat achteraf, bij het selecteren van de Associative Array, zowel in de contextuele Ribbon, maar ook 
in de Quick properties gemakkelijk aanpassingen te maken zijn aan het aantal, de tussenafstand, de totale 
afstand, enz. via het intikken van deze aantallen of afstanden, maar ook via Grip-Editing! 
 
Maak nu van de c3a9g_plataan_p die vooraan het terrein staat een Path Array, volg de rode hulplijn Arc als 
Path, en plant 11 bomen via de Divide optie: 

 
 
Merk op dat nu een boom pardoes middenin de oprit staat… geen probleem: hou de CTRL-toets ingedrukt 
om deze éne boom in deze Array te selecteren, en delete deze ene boom uit de groep. Dit blijft een Array die 
nog steeds als groep te manipuleren valt! 
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Zet nu even de layer van de bomen uit, en op de layer van de Struiken kan je de ene struik middenin het 
terrein lang de rooilijn via een Path Array, Divide Methode, de rode hulplijn-Polyline laten volgen: 

 
 
Merk op dat, als je achteraf het Path editeert, dat dan de struiken netjes volgen! 
Je kan ook gemakkelijk één of meerdere struiken vervangen door een andere, via de optie Replace Item: 
 

 
Merk op dat je elk element apart kan manipuleren na de CTRL-selectie: zo kan elk element apart verplaatst, 
geroteerd of gescaled worden… 
 
Let ook eens op de Align-faciliteit bij een Path Array! 
 
Via een Reset Array kan je de Array-aanpassingen aan aparte items ineens ongedaan maken. 
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2.3.17 Hatch 

We hebben er lang op moeten wachten, maar met v2011 werd het dan eindelijk mogelijk om een lijnwerk 
arcering met achtergrondkleur te maken. Tegelijkertijd heeft Autodesk het oude arceerdialoogvenster door 
een contextuele ribbon vervangen, die vlotter en overzichtelijker is dan zijn voorganger. 
 

 
 
Terzelfdertijd is de Preview-knop verdwenen: het volstaat de aanwijzer over de te arceren gebieden te laten 
zweven om een preview te krijgen. De arcering zèlf kreeg er een nieuwe grip bij, waarlangs je allerlei 
eigenschappen van de arcering kan wijzigen. 
 
Opgelet: rechtsonder in de Options-tab kan je (gelukkig?) toch nog de bekende Hatch-dialoogbox oproepen… 
(zie de rode pijl op de figuur hierboven). 
 
Omdat dit alles af en toe wel eens een extra belasting voor de pc durft te vormen, kan men sinds de release 
2012 zich min of meer hiertegen wapenen door maar liefst vier nieuwe variabelen! 
 

• HPQUICKPREVTIMEOUT bepaalt de maximumtijd in seconden dat AutoCAD mag nemen om een 
preview van de arcering te tonen. Duurt het langer, dan wordt er geen preview getoond. De 
standaardinstelling is 2 seconden. Maximumwaarde is 300 seconden.  
 

• HPOBJWARNING bepaalt hoeveel hatchboundary objecten er mogen geselecteerd worden alvorens 
een waarschuwing wordt getoond. Standaard staat dit op 10.000 ingesteld. Er is geen bovengrens 
aan deze waarde, behalve wat je pc trekken kan…  
 

• HPMAXLINES regelt het maximum aantal lijntjes dat een arcering mag bevatten. Standaardwaarde 
is 1 millioen. Geldige waardes liggen tussen 100 en 10 miljoen.  
 

• HPMAXAREAS bepaalt het maximum aantal gesloten gebieden één arcering mag bevatten om toch 
nog automatisch tussen solid en lijnpatronen te kunnen schakelen tijdens zoomacties. Nogal 
duidelijk hé?! Staat standaard op 100, mag ingesteld worden tussen 0 en 10 miljoen.  
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▪ Toevoegen van kleuren en patronen bij gradient hatches, en een voorinstelbare layer voor nieuwe 

aeceringen. En sinds de release 2011 heeft ook AutoCAD LT Gradient Hatch!  

 
deze dialoogbox is zowel bij LT als de Full AutoCAD bij de release 2011 à 2017  identiek . 
 

▪ Send hatches to Back als nieuw AutoCAD-command zit sinds v2011 ook in LT: 

 
En bij de recentste releases is ook een Bring Text / Dimensions / Leaders to Front erbij gekomen. 
 

Vanaf de release 2013 heeft het Edit Hatch commando er weer wat extra’s bij: nu kunnen meerdere hatch-
objecten geselecteerd worden die dan samen via de contextuele hatch-ribbon kunnen aangepast worden! 
 
NIEUW bij de release 2017 : de variabele HPLAYER (de default laag voor arceringen) kan nu ook ingesteld 
worden op een laag welke nog niet in de  tekening aanwezig is. Deze wordt dan “on the fly” aangemaakt. 
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2.3.18 MText 

Aanvullend op alle tekst-faciliteiten die we al kennen, kan tekst nu ook doorstreept worden via de 
“strikethrough” style… dat zat er voorheen blijkbaar nog niet in (maar misschien had u dit ook nog nooit 
gemist?). Wijzig even de twee Single-Line teksten “metalen” en “kolommen” via de Convert to Mtext uit de 
Express Tools: 

 
 
En let op de aanpassingen in de tekst Editor Ribbon: 

 
 

De belangrijkste vernieuwing aan Tekst in AutoCAD bij de recentste releases (en wat blijkbaar veel te weinig 
gebruikt wordt), blijft toch wel de Field techniek (vanaf de release 2005, ook vanaf release 2008 bij LT 
beschikbaar… ) 
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In AutoCAD 2015 zijn meerdere kleine verbeteringen aangebracht aan hoe MText werkt. Sommige zijn nieuw, 
andere verbeteren bestaande functionaliteit. Als hardware acceleration aan staat is de MText editor 
transparant. Indien er geometrie achter de editor zou staan, dan is deze zichtbaar. Dit is handig om te zien 
hoe de tekst zich presenteert rond de objecten die je aan het annoteren bent. 
 

 
Fig. Transparante Mtext editor 

 
Van kolommen kunnen hoogte en breedte simultaan aangepast worden door een hoek van de kolom vast te 
nemen en te verslepen. Plaats je de aanwijzer daarentegen op de onder- of rechterrand van de editor, dan 
kan je de hoogte resp. breedte van de kolom aanpassen. 
 
Autostacking toont een aanklikbaar icoon dat directe controle geeft over hoe gestapelde tekst wordt 
weergegeven. In de editor hebben de paragraaftabs tooltips, zodat het plaatsen en positioneren ervan nu 
makkelijker verloopt. De tekst editor heeft ook een "match properties"-knop zodat binnen een tekstobject 
de eigenschappen van een stuk tekst op een ander stuk tekst kunnen worden toegepast. Het nieuwe 
TEXTALIGN commando maakt het mogelijk tekstobjecten snel uit te lijnen. Start het commando, selecteer de 
te aliniëren tekstobjecten (single line, multi-line, of attributed text) en selecteer vervolgens het tekstobject 
waarme ze moeten gealiniëerd worden. Alternatief kan men twee punten opgeven om een denkbeeldige lijn 
te vormen waarlangs de tekstobjecten moeten aliniëren. 
 
MText maakt voortaan automatisch genummerde lijsten en bolletjeslijsten. Handig voor wie vaak zulke lijstjes 
moet maken. Dit kan vanzelfsprekend in- of uitgeschakeld worden. Open hiervoor de tekst editor, zet er een 
beetje tekst in en ga naar het Bullets and Numbering paneel op het Mtext Editor contextueel lint en klik op 
het pijltje. Klik om de Allow Auto Bullets and Numbering optie uit te schakelen. Wanneer er een vinkje bij 
staat, staat de optie aan. 
 
Het gebruik is eenvoudig: tik een letter of cijfer (een symbool kan ook) en tik er één van deze karakters 
achteraan: . ) >}, ]  gevolgd door een spatie of een tabulatie, en het automatische lijstje neemt een aanvang. 
Voor de duidelijkheid wordt eventjes een symbooltje getoond. 
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2.3.19 Transparantie 

Een van de opvallendste vernieuwingen bij de release 2011 AutoCAD was transparantie. Deze kan net zoals 
kleur of lijntype worden toegepast op objectniveau, bylayer of byblock. Zo komt er meteen weer een kolom 
bij in het Layer palet. 

 
Transparantie kan een waarde hebben tussen 0 (niet-transparant) en 90 (bijna volledig doorzichtig) 
Deze transparante objecten kunnen ook als dusdanig worden uitgeplot, voor zover het om een Wireframe 
weergave gaat. Je regelt dit in het Plot dialoogvenster: 

 
 
Globaal kan je transparantie in/uitschakelen via de control onderaan het scherm: 

 
Voor deze toggle is er geen sneltoetsencombinatie voorzien. Hij heeft ook geen invloed op het plotten. 
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2.3.20 Parametrische en geometrische constraints 

Een verassend nieuwtje uit 2010 werd vanaf 2011 verder uitgebreid en vooral gebruiksvriendelijker gemaakt. 
Geometrische constraints kan je nu ook “on the fly” plaatsen door de optie INFER in te schakelen (bij een Full 
AutoCAD). 
 

 
 
Een eenvoudig voorbeeld: teken twee opeenvolgende lijnstukken. Selecteer nu één van beide lijnstukken en 
verplaats het: het andere lijnstuk blijft er aan gekoppeld. 
 
Voor meer uitleg hierover: bekijk eens de introductie van de Parametric Drawing-technieken,   
nieuw sedert de release 2010…   
maar bij de recentste releases  ook nog steeds exclusief voor de Full AutoCAD (en niet bij LT)… 
 

 
 
 

Voor uitgebreidere dergelijke parametrische faciliteiten, typisch voor de AEC bouwsector, kan je beter eens 
naar REVIT kijken …  vandaar dat we niet veel aandacht meer spenderen aan Dynamische Blocks in AutoCAD 
en parametrisch construeren in AutoCAD … 
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3. SPECIFIEKE FACILITEITEN 
 

3.1 Globale oefening met diverse optimalisaties 

Er nog wel een aantal wijzigingen aan allerlei commando’s, al was het maar dat ze via de Ribbon anders 
bestuurd worden. Daarom hierbij een algemene, globale oefening, waar de belangrijkste 
wijzigingen/vernieuwingen bij de Layers (met de ingebouwde Layer States), bij Text (met Fields), Hatch (met 
de recentste opmaak- en wijzigingsmogelijkheden), Tables, Xrefs en Plot-Layout voorbereiding e.a. op een 
praktische manier aan bod komen. Ook de variërende Ribbons (de Hatch Ribbon, Table Ribbon en de Text 
Editor Ribbon) komen hierbij aan bod. 
 
De files voor deze integrale oefening zitten verzameld in de submap \Dossiers\ACAD_2018_update: 

 
 
Deze voorbeeld-bestanden zijn ook beschikbaar voor C3A-cursisten op www.C3A.net; de DWG’s zijn 
moedwillig nog in het DWG-formaat 2010 gehouden, zodat ook iets oudere AutoCAD’s deze bestanden nog 
kunnen openen. Voor de specifieke voorbeelden/oefeningen die voor de vernieuwingen van AutoCAD r2007 
(3D), r2008 (Annotative), r2009 (Ribbon) en r2010 (Parametric) bedoeld zijn, zijn de bijhorende DWG’s wel 
steeds in het bijhorend formaat – de DWG’s in de submap \2010_Parametric zijn dus enkel nog met een 
v2010 te openen... 

 
De hierna volgende oefening is integraal zowel door een LT-versie uit te voeren, net zoals met een Full 
versie: vanaf AutoCAD LT 2009 heeft LT namelijk ook True Color (16 milj. kleuren ipv enkel het standaard 
256-colors AutoCAD palette), de mogelijkheid om RasterImages net zoals Full AutoCAD aan te koppelen en 
te bewerken, Fields in Text (dé belangrijkste text-faciliteit, sedert r2005 in Full AutoCAD beschikbaar). En 
vanaf v2009 heeft AutoCAD LT ook identiek dezelfde faciliteiten met non-rectangular Viewports, zoals 
gebruikt op de PaperSpace Layouts.  
Ook de toegepaste faciliteiten zoals Xref’s zijn identiek in AutoCAD LT als bij de Full versie...  
 
Zie verder (bijlagen) voor de specifieke verschillen die er nog zijn tussen de Full versie en LT...   
 

  

http://www.c3a.net/
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3.1.1 Plotvoorbereiding 

Open eerst eens de C3A_Plot_met_Xrefs.dwg, en bekijk hoe de diverse andere tekeningen als XREF’s in deze 
tekening (in ModelSpace) aangekoppeld zijn en hoe deze plotlayout opgemaakt werd. In de Submap \Plotters 
van deze cursusoefeningen staan de toegepaste Plotters (.pc3 files ) en PlotStyles (.ctb’s); maak deze 
beschikbaar voor uw AutoCAD in de bijhorende Plot-support-mappen indien dit nog niet zo zou zijn... 
  
(zodat de weergave van deze Layout WYSIWYG is!): 

 
Voor de opmaak van deze PlotLayout verwijzen we graag naar de tekst C3ACAD_PrintPlot_febr2010.pdf, 
beschikbaar in de submap \C3A_Handleidingen, waar deze opbouw stap-voor-stap uiteengezet wordt!  
 
De opbouw met Xref’s en aangekoppelde rasterimages is eigenlijk niets nieuws, enkel de besturing van de 
Xref’s via de Xref Palette werd in een voorgaande AutoCAD al eens vernieuwd... 

              
Vanaf de release 2010 was er weer iets nieuws met Xref’s, o.a. de Xref Fading Intensity, en het Attachen van 
PDF’s (maar verder daarover meer). Nieuw bij de release 2013 is dat nu EINDELIJK de voorkeurs-voorinstelling 
bij een Attachment met een Relative Path-aanduiding gaat… 
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3.1.2 External References 

AutoCAD biedt vanaf v2010 een geconsolideerde Xref-Interface met betere flexibiliteit voor eXterne 
REFerence-files zoals DWG, DWF, DGN, PDF en Image Files. 

3.1.2.1 Vernieuwde Reference Tool 

Als je onze voorbeeld-file C3A_Plot_met_Xrefs.dwg opent, en de Xref Fading Intensity staat “faded” 
(standaard op 70 de eerste keer dat je AutoCAD 2010/2011/2012/2013/2014 opent), dan zie je meteen de 
Xref’s in een Faded weergave: 

 
Via de Xref Fading Intensity op 0 heb je dit fenomeen niet... 
Bekijk ook eens de variabele XDWGFADECTL, met positive of negatieve waardes... 
 
Als je zo’n Xref selecteert, dan komt een context-gebonden Ribbon tevoorschijn: 
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Ook als je zo’n RasterImage (zoals de luchtfoto) selecteert komt een aangepaste Ribbon (de Image Ribbon) 
tevoorschijn (ook in AutoCAD LT )! 
 

 
De cirkelvormige clipping, zoals hierboven afgebeeld, werd wel met een Full AutoCAD, via de Express Tool 
Extended Clip gemaakt (zodat met een vooraf gemaakte cirkel kon geclipt worden). 

      
Je kan zelf een Invert Clip Boundary uitvoeren door gewoon te klikken op de Invert Grip! 
 
 

 
Er zijn nog wel een reeks faciliteiten met Xrefs die blijkbaar bij velen minder bekend zijn (denk maar aan 

VISRETAIN als je Xref’s als Underlay of Overlay gaat gebruiken). 
Indien nodig, komt dit wel even aan bod tijdens zo’n C3A-UpdateWorkshop of Update-cursus! 
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3.1.3 Algemene Tekentools 

Gecombineerde oefeningmet  Layers (LayerStates) / Hatch / Tables / Text met Fields 
 

1. Open de file C3A_Plan.dwg in de oefeningen-map \ACAD_update. Bemerkt de twee Plot Layouts ( 
Plot_A4_Zw en Plot_A0_Kleur). Bestudeer even de twee layouts... (we gaan ervan uit dat deze opmaak-
faciliteiten gekend zijn – zoniet: zie C3ACAD_PrintPlot_febr2010.pdf 

         
Let op de Atelier-view in de andere richting geörienteerd middenin het blad A4. 
Neem ModelSpace in beeld. 

 
Meteen enkele opmerkingen: 
in standaard AutoCAD 2009/2010 staan de Tab’s voor de Layouts niet meteen zichtbaar, o.a. wegens de 
nieuwe faciliteit Quick View Layouts onderin de Statusbar. Toch werken die Tab’s voor de Layouts en 
Modelspace best handig, die kunnen in de Options -> Display -> Layout elements daarom ook best 
meestal aan staan. Die Quick View Layouts verwachten een stevige grafische kaart om dit vlot en snel te 
laten verlopen! In AutoCAD 2011 staan deze Tab’s standaard gelukkig weer aan… 
 
Bij AutoCAD 2009 (en ook r2010) is de background color in Modelspace een soort “vanille-geel” 
achtergrondkleur (RGB 254,252,240). Lastig met oudere tekeningen waar bijv. veel geel in gebruikt werd 
(wat goed uitkwam op de klassieke zwarte achtergrond). Aarzel niet om via Options -> Display -> Color 
de optie “Restore classic colors” te kiezen: beter dan de colors in uw tekening aan te passen? Vanaf 
v2011 is ook dit weer standaard (bijna) zwart vooringesteld (RGB 33,40,48). 
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Bedoeling van deze integrale oefening is ook wel de vernieuwde besturing via de Ribbon bij alle gekende (?) 
AutoCAD – commando’s te illustreren. Want gedurende de recentste AutoCAD-releases zijn wel steeds extra 
faciliteiten erbij gekomen. Bijv. Measure, in de Home Ribbon met Flyout beschikbaar:  
 

 
Zelfs in AutoCAD LT is Measure -> Volume... beschikbaar! 
 
Meet even de omtrek en opp. van het cursuslokaal via deze Measure: 

 
Merk op dat dit in AutoCAD nu verloopt net zoals in de DWF-Review (of Internet Explorer) software, en dat 
je na zo’n meet-actie eigenlijk weinig verder automatisch met deze info kan doen. Vandaar dat we deze info 
ook eens grafisch willen tekenen, als een arceerpatroon, waar wél heel wat meer mee te doen valt... 
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2. Neem de Layer Properties Manager in beeld, en zorg dat bij de Layer Settings de optie “indicate layers in 

use” aan staat, zodat u meteen ziet dat de layer “A-04-_Arcering” als enige geen enkel object bevat: 

 
 
Let op de Layer-benaming (en de juiste sortering...) 
U weet toch waarom die LayerBenamingen zo opgebouwd zijn? Zoniet, dan moet u dringend eens het 
document C3A_AfsprakenStelsels.pdf erop nalezen (document beschikbaar in de C3A_Werkmethodiek 
submap ), waarin de layer-benaming conform de ISO 13567 (zie http://itcon.org/1997/2/paper.htm ) 
met o.a. de BB-SfB voor de bouwelementen-codering uiteengezet wordt. 
 
Fragment hieruit:  

 
 
Let erop dat automatisch ook de Layer A-43-_VloerAfwerk_H de actieve layer wordt (bedoeld om op die 
layer de vloer als een arceerpatroon te tekenen), en dat er ook een hulplayer A-43-
_VloerAfwerkHulplijnen_H aan komt te staan waar reeds hulplijnen op getekend werden om aan de 
raam- en deuropeningen de belangrijkste ruimtes in het plan toch te kunnen afscheiden, als je straks de 
Layer State Vloeren aktief maakt.. 

 
 
  

http://itcon.org/1997/2/paper.htm
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3. Loop even doorheen de LayerStructuur via layer Walk: 
 

 
 
en bekijk even de verschillende Layer States: 

 
 
Bent u nog niet vertrouwd met deze Layer State techniek? 
Dan is het nu wel het moment om dit eens uit te pluizen! 
(in v14 was deze faciliteit nog een “Bonus Pack – Layer Manager” routine, maar sedert v2008 zit dit 
evengoed in AutoCAD LT ingebakken, als AutoCAD faciliteit) 
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4. Layer States: neem de Layer State Vloeren in beeld: 

 
Gebruik ook even de Quick Properties Palette bij het selecteren van de vloerarcering in het cursuslokaal, en 
zorg ervoor (via de Customize knop rechtboven in deze Quick Properties palette dat zeker de Hatch Area bij 
een Area weergegeven wordt. Merk op dat dit in deze Quick Properties palette in mm² staat, omdat deze 
tekeningen in de units “mm” getekend zijn. 
 

 
Erase de vloerpatronen (arceringen) in de hal, atelier en garage, en voer een RegenAll uit. Merk op dat de 
overeenstemmende oppervlaktes in de Vloeren Table nu weergegeven worden als #####: deze fields 
hebben opeens geen waarde meer... 
 
Wis ook die resterende arcering in het cursuslokaal, én meteen ook de Table “Vloeren”, zodat we deze bij 
wijze van oefening kunnen heropbouwen. 
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5. Herplaatsen van de afzonderlijke arceringen: 
 
Bemerk dat het Hatch dialoogvenster vanaf v2006 een ander voorkomen heeft t.o.v. vorige releases, met 
twee (ipv 3) tabbladen die meer opties bevatten… en een flyout-gedeelte: 

 
Bij een AutoCAD LT 2010 was dat Gradient-gedeelte (zoals hierboven getoond) er nog steeds niet bij 
(niettegenstaande LT wél True Color kent), maar deze Hatch-techniek is vanaf de release 2011 identiek bij 
AutoCAD FULL en AutoCAD LT. Vanaf AutoCAD LT 2011 is deze Gradient-techniek er gelukkig wél aan 
toegevoegd! 
 
Met v2005 was al de DrawOrder en Gap Tolerance als parameter erbij gekomen, en al vanaf v2006 kan je 
ook “Separate Hatches” creëren tijdens één Hatch-creatie, en is het Origin-Point van uw arceerpatroon veel 
beter in te stellen én achteraf te manipuleren! 
Merk op dat ook in de release 2013 de HPDrawOrder nog steeds een variabele is die niet gesaved wordt in 
het systeem of in de drawing, en bij de start steeds op Send Behind Boundary staat (wat beter Send To Back 
zou zijn...) 
 
Nieuw sedert v2008 is de optie “Annotative”, waarmee de afmetingen van de arceerpatronen in verhouding 
tot de PaperSpace units ipv tov de ModelSpace units aangegeven wordt. Gezien we een vloerpatroon willen 
tekenen met tegels van 400x400 mm (ware grootte) zullen we deze Annotative optie nu zeker niet aan 
zetten! 
 
Stel in zoals getoond hieronder, let er vooral op dat   Create separate hatches aangevinkt staat: 
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Let er uiteraard op dat u de Hatch Associatief maakt én zet de DrawOrder best “Send to Back” (= 
HPDrawOrder = 1, geïntroduceerd met v2005)! Laat voorlopig de Hatch Origin (verkeerdelijk) op ”Use current 
Origin “. Kies nu de Boundaries via “Add: Pick Points” en klik nu binnen het cursuslokaal, de centrale hal, het 
atelier en de garage. Sluit het commando af door Enter en OK te drukken. Merk op dat dit nu zelfs lukt, ook 
als de contourranden NIET volledig op het scherm zichtbaar zijn! 
 
In de tekening zien we een arcering in tegelpatroon, met tegels van 400x400 ( vierkante tegels van 40 cm…). 
Beweeg de aanwijzer over de pas geplaatse arceerpatronen, en stel vast dat enkel de aangeduide arcering 
via de “prehighlight” functionaliteit geaccentueerd wordt en dat er duidelijke aparte Hatches gecreëerd 
werden: 
 

 
 
De vloerder zal niet gelukkig zijn in ’t cursuslokaal, want daar is nu geen enkele rand gealigneerd met het 
vloerpatroon... 
 
Het Hatch Origin punt achteraf verplaatsen: 
 
Bij een release vóór de versie 2006 kon men (indien men dat wist) via het SnapBase-commando het 
oorsprongpunt van de arcering vastleggen: per arcering wist AutoCAD achteraf nog wel waar het Hatch Origin 
Point van die arcering lag, maar dat was achteraf niet meer zomaar gemakkelijk aanpasbaar. 
 
In vorige stap, bij het plaatsen van de arcering, werd het algemene 0-punt van de tekening als referentie 
genomen, en de arcering van de vloer komt dus in het cursuslokaal helemaal niet goed uit. Zoom in op het 
cursuslokaal, en verplaats het oorsprongpunt van de vloer cursuslokaal naar de hoek zoals in volgende 
figuur getoond. Dubbelklik hiervoor op de Arcering, en kies in de Hatch Edit dialoogbox linksonder bij het 
editeren de optie “Specified Origin” en “Click to set new origin”, en duid dan het punt aan waar de volle 
tegel moet beginnen. 
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Het resultaat zou moeten zijn als in volgende figuur, met een volle tegel onder 45° in de hoek: 
 

  
 
Add / Remove boundaries: 
 
Nu het tegelpatroon in het cursuslokaal correct uitgelijnd is, willen we ook de vloer in de hal en het atelier op 
elkaar laten aligneren. We zouden dit uiteraard precies zoals in de vorige bewerking kunnen regelen, maar in 
deze oefening kiezen we voor een alternatieve aanpak om de “Add / Remove” van boundaries te illustreren. 
 
Verwijder (delete) de arceringen in de centrale hal en atelier. Selecteer het arceerpatroon in het cursuslokaal. 
Rechtsklik, kies Hatch Edit uit de context-popup-menu en klik de “Add: Pick points” knop. Klik nu in de 
centrale hal, en let erop dat opnieuw de extra arceerpatronen Associatief én met Separate Hatch optie 
gecreëerd worden. Sluit het commando af door Enter en 
OK te drukken. De ruimtes zijn nu opnieuw gearceerd, 
waarbij het arceerpatroon netjes over de geselecteerde 
lokalen doorloopt. Noteer dat, indien “Create separate 
hatches” NIET zou aan staan, we één aansluitende 
arcering zouden krijgen. 
 
Op analoge wijze kan met de knop Remove Boundaries 
een zone uit de arcering verwijderd worden. 
 
Ook via Match kan het arceerpatroon qua settings (ook 
de Hatch Origin) in de hal en atelier gealigneerd worden 
met het patroon uit het cursuslokaal. Let maar eens op 
de Hatch Properties Settings: 
 

 
Let erop dat een hatch nu ook als Property zijn Area meekrijgt, wat vóór v2006 nog niet was. Ook cumulatieve 
Area’s, indien meerdere hatches geselecteerd worden, worden direct in de palette aangegeven. 
 
Dit gegeven, gecombineerd met de Field techniek (beschikbaar sedert v2005, enkel Full versie, en ook in LT 
sedert LT 2009) én de Table techniek (zie vervolg) maakt opeens leuke combinaties mogelijk! 
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Non-Associative Hatch Editing 
Indien een Hatch Boundary Area niet gevonden wordt, dan toont AutoCAD 2010/2011 waar het probleem 
zich situeert via rode cirkels rond de open gap’s. Erase maar eens de randlijn achteraan de buitentrap, zodat 
deze niet meer associatief is, en selecteer deze Hatch. Let op de intuitieve boundary-grips: 
 

  
Na zo”n “Recreate Boundary” in de context-menu van een niet-(meer)-asociatieve hatch wordt nog 
gevraagd: 

Command: _hatchedit 

Enter type of boundary object [Region/Polyline] <Polyline>: P 

Associate hatch with new boundary? [Yes/No] <Y>: y 

 
Creëer de Hatch (via Inherit Properties...) in het atelier opnieuw… 
En let even op mogelijke problemen indien de hatch Boundary niet netjes gesloten is… 
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6. Tables met Mtext + Fields en Formules: 
Tables werden in AutoCAD geïntroduceerd met v2005. In de 2006 zijn er een reeks extra faciliteiten 
beschikbaar gekomen, o.a. rekenfuncties in deze AutoCAD Tables. In v2008 zijn er nog een aantal verfijningen 
doorgevoerd aan deze Table-opmaak. 
 
Via een praktische oefening (vervolg van de Hatch-oefening in deze cursus) wordt een en ander verduidelijkt. 
We gaan verder met de voorgaande oefening waarin we de arcering van de vloer als aparte hatches in de 
verschillende ruimtes aangepakt hebben. 
 
Kies Table Style in de Annotate Ribbon. In het dialoogvenster dat verschijnt kiezen we de voorbereide style 
Oppervlaktes, en stellen verder in zoals getoond: 

 
 

     
 
Plaats de tabel door een linkerboven- en rechteronderhoek aan te duiden op het scherm. 

 
Bemerk dat omwille van de gekozen instellingen er meer of minder lijnen worden getoond naargelang we 
de tabel hoger of lager maken. De rijhoogte lag toch al vast via de settings in de Table Style... 
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Plaats een tabel met één titellijn, een headerlijn en minstens een vijftal datalijnen: 

 
 
Vul Vloeren in als titel, en schrijf in de Header rij Lokaal en Opp. als titel. 
 
Let op de Table Ribbons als je de Table of Cellen in de Table cellen selecteert,  

 
 
en de text Editor Ribbon als je via Mtext tekst plaatst in zo’n cel van de Table: 

 
Vul in de rijen ook al direct de namen in van de lokalen, en zet het woord TOTAAL in vetjes: 
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Merk nog op dat je, afhankelijk van de selectie van de volledige Tabel of van één of meer cellen in de tabel 
een andere Context of RechterMuis Popup-menu beschikbaar is. Na het selecteren van een cel, heb je (naast 
het inserten/deleten van rijen of colommen, en naast het mergen van cellen) ook Insert Field… en (nieuw 
vanaf v2006) ook Insert Formula… 
 
Activeer nu de cel naast “Cursuslokaal”. Rechtsklik en kies Insert Field uit de Context menu of de Field Button 
uit de Text Ribbon (in het InsertPanel) . De Field dialoog verschijnt. Kies “Object” in de linkerkolom, klik naast 
Object type op het Select Object knopje en selecteer de arcering van het cursuslokaal in de tekening. Kies 
vervolgens de Area Property in de Properties lijst. 

       
 
Indien we nu OK klikken, krijgen we de oppervlakte te zien in mm², wat uiteraard niet onze bedoeling is. 
Klik op de Field Format knop. In het nu verschijnende dialoogvenster en maak je de instellingen zoals getoond 
in bijgaande PrintScreens. 
In het vak Conversion Factor zorgen we ervoor dat de gemeten waarde door 1 miljoen gedeeld wordt (er 
gaan 1 miljoen mm² in één m²), en bij Suffix zouden we nog (spatie)m² kunnen in. Beter dit laatste NIET doen, 
als we achteraf deze Tabel naar Excel willen exporteren? 
 
Klik OK tot beide dialoogvenster èn de Text Formatting toolbar gesloten zijn. 
Herhaal voor de overblijvende ruimtes. Let erop dat je de celinfo rechts aligneert…(via de Paragraph 
Justification knop op de Ribbon) en dat je toch wel telkens opnieuw het Field Format moet instellen  
(ook nog bij de release 2013!!!). 

 
Vanaf de release 2013 gebeuren de aanpassingen van de weergave in de tekening wel dynamischer… 
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Dubbelklik nu de totaalcel, kies opniew Insert Field, en kies Formula als type. Klik vervolgens op de knop SUM 
en vul volgende formule in: Sum(B3:B6) (een grafische selectie van de bovenstaande cellen werkt ook…) 
 

 
 
Opgelet: bij Field Additional Format dienen we net dezelfde instellingen te maken als bij de cellen erboven: 
AutoCAD rekent immers niet met de getoonde waardes, maar met de gemeten waardes! 
 
Wanneer we nu ook nog alle cellen die oppervlaktes bevatten rechts uitlijnen, is dit het resultaat: 
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Vermits Fields berekende waardes zijn, in dit geval gekoppeld aan de oppervlakte van de arceringen, zullen 
de waardes in de tabel automatisch wijzigen wanneer de arceringen gemanipuleerd worden en de fields 
herrekend worden (bijv. bij een save, plot, regen…, instelbaar bij de Field Options in de User Preferences tab 
van de algemene AutoCAD Options). 

 
 
Om deze oefening te beëindigen kan je best eens de Tabel selecteren, en via de RechterMuis-Klik Context 
menu de optie Export selecteren om deze tabel naar Excel te exporteren  

 
 
Spijtig genoeg is ook nog bij de release 2013 enkel een “Comma Delimited” File Formaat beschikbaar (zowel 
in Full AutoCAD als in LT), zodat de formule in Excel verloren gaat... 
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Bedenk ook dat een verwijderde arcering onherroepelijk uit de tabel verdwijnt. Ze vervangen door een 
nieuwe arcering zorgt niet automatisch voor een nieuwe entry in de tabel… Merk ook op dat je geen directe 
formattering op de Field oppervlaktes mag toepassen: dan klopt de formule niet meer. En .. een Export van 
dit voorbeeld naar een csv-file verliest ook zijn formule in Excel…. Lees daarom best eens aandachtig volgende 
opmerking: 
 

Opm.  Bekijk absoluut ook eens hoe dergelijke faciliteiten eigenlijk véél beter in REVIT Architecture 
kunnen aangepakt worden… als dat zou beschikbaar zijn. Daar vormen de AEC-Area’s, met hun 
vrij te bepalen Property Sets, bijhorende Tags, Schedule Tables met heel wat meer en betere 
mogelijkheden, een véél efficiëntere oplossing voor dergelijke toepassingen! 
 
Nu ja, een “gewone” AutoCAD-gebruiker wil ook wel eens wat extra’s… 

 
Ter illustratie, enkele afbeeldingen uit AutoCAD REVIT Architecture die dit wel illustreren: 

     
de C3A-Atelier – “Room” in  Revit Architecture, met ingebouwde analyse-faciliteiten ter controle... 

 

 
Niet enkel opp. en omtrek, maar ook het volume is integraal gekend en interactief manipuleerbaar  

beschikbaar in Schedule/Quantities- tables! En... uiteraard van het complete gebouw... 
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3.2 DWFx en PDF Underlay en Import  

3.2.1 DWF/PDF Underlay 

Digitale Output zoals Export of Print naar DWF en PDF zal ondertussen al wel gekend zijn... 
Al sedert v2007 is standaard in AutoCAD een PDF-Writer beschikbaar, maar de PDF-Writer in AutoCAD vanaf 
de release 2010 blijkt toch wel sterk geoptimaliseerd tov van vorige releases! 
 

 
Let vooral ook op de Options – General DWF/PDF Options, waar de Layer Information al of niet kan 
meegegeven worden, en waar je een Override Precision kan instellen. 

   
Merk op dat je zowel een Export naar DWFx / PDF kan uitvoeren, maar ook een Print van een Layout naar 
PDF. 
 
Bekijk zeker ook eens de resultaten in een PDF-Viewer en in de DWF-viewer. 
De DWFx – resultaten kan je gewoon in Internet Explorer bekijken… 
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Al vanaf v2008 kon je in een AutoCAD een DWF als Underlay aankoppelen, 
maar vanaf v2010 kan dit ook met PDF’s!!! 

 
 
Via de bijhorende Ribbon kan de deze PDF’s en DWF’s eventueel monochroom weergeven, Clippings erop 
toepassen... en indien de Layers meegegeven werden bij de aanmaak, dan kan je met de Edit Layers uit de 
Ribbon nog de Layer aan of uit zetten ook.  

 
 
Let ook in de Ribbon op de Snap to Underlays ON en de Underlay Layers button... 
Goed om eens te experimenteren met het verschil tussen een DWFx en een PDF? Let vooral op de 
“meetbaarheid” achteraf, met Snaps to Underlays… dan zie je wel waarom .DWFx te gebruiken ipv PDF… 
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3.2.2 PDF Import  

Vanaf de release 2017 is het mogelijk om PDF-bestanden als AutoCAD geometrie te importeren. De werkwijze 
is dezelfde als bij het invoegen van een XRef: Via de tab Insert kiezen we PDF Import. Een praktisch voorbeeld. 
Selecteer de gewenste PDF, C3A_Plot_met_Xrefs.pdf  (de file uit voorgaande oefening): 
 

 
 
Geef de gewenste schaal  (50) op, en stel desgewenst ook de andere parameters in. 
Schaal 50 omdat we vooral het grondplan (dat op schaal 1/50 afgedrukt werd) willen gebruiken in AutoCAD : 

 
Als de PDF rasterbeelden bevat, vink dan Raster images aan in bovenstaande dialoog. 
Klik OK, en de PDF wordt verwerkt en na een korte wachttijd  

 
als een collectie CAD-entiteiten de tekening binnengebracht: 
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We zien dat eventuele pendiktes bepaald in de plotstyle gebruikt om de PDF te maken, ook in de tekening 
worden meegenomen. Zet desgewenst de Lineweightdisplay uit. 
Deze PDF import kampt nog met een paar beperkingen. Zo is de precisie niet optimaa (als je tot 4 decimale 
cijfers gaat controleren)l, al dit is vooral in functie van de resolutie welke bij het maken van de PDF is 
gehanteerd. Meet maar eens na … 
 
Indien de pdf werd gemaakt met behoud van layers, dan komen deze layers mee bij de pdf import: 

 
Merk op dat deze laagnamen door de prefix PDF_ worden voorafgegaan, gevolgd door de laagnaam uit de 
pdf. Als de originele dwg xrefs bevat, zal zoals verwacht ook de naam van de xref de laagnaam voorafgaan, 
net zoals in het origineel. 
 
Opgelet: AutoCAD maakt niet automatisch een layerfilter aan, zoals we dat kennen bij xrefs. Weliswaar kan 
je die na import zelf gaan bijmaken, maar een situatie met meerdere pdf-imports kan problematisch worden: 
alle pdf-imports krijgen in de laagnaam immers dezelfde prefix PDF. Op die manier wordt het maken van een 
onderscheid qua layers tussen de verschillende pdf-imports een manuele klus waarbij na elke import de PDF-
lagen een specifieke prefix moet worden toegewezen. 
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Wat in de originele dwg een block was, is dat na import niet meer. Dus ook eventuele dimensies zijn 
gereduceerd tot losse polylines en tekst. Ach, zo moet je je tenminste geen zorgen maken over de waardes 
van dimensies bij het verschalen ☺ 
 
Ook is tekst in de PDF niet altijd tekst in de DWG: indien er voor de tekst geen True Type fonts zijn gebruikt, 
dan wordt je tekst een losse verzameling polylines: 
 

 
 
Bedenk ook dat een PDF die bijvoorbeeld op schaal 1/50 geprint is, ook op die schaal in je tekening wordt 
ingebracht. Je dient dus te verschalen: hetzij tijdens de import, hetzij achteraf. Een bijkomende complicatie 
krijg je wanneer je in je PDF zoals in ons voorbeeld meer dan één schaal hebt gebruikt. Je zal dan voor elke 
gebruikte schaal een selectie moeten maken, en gaan verschalen… 
 
Bemerk voorts dat de met een solid fill gevulde vlakken netjes worden weergegeven. Nadere inspectie van 
zo’n arcering brengt nog wat vreemde fenomenen aan het licht. 
Nemen we in ons voorbeeld even terug dezelfde hoek van het gebouw onder de loupe, dan bemerk je dat 
die arcering uit driehoekjes is opgebouwd – als er al een arcering is… 
 

 
 
Niettemin: in het import dialoogvenster kan je aanvinken dat solids naar arceringen moeten worden omgezet, 
al verlost je niet van de “driehoekjes”. 
 
Rechts van het raam is de arcering namelijk verdwenen, en staat er een polyline in de plaats terwijl de PDF 
wel degelijk een gevulde wand toont! 
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Wees dus zeer aandachtig wanneer u van deze nieuwe functionaliteit gebruik gaat maken! 
 
Het viel ons ook op dat een streeplijn in de oorspronkelijke tekening na import gewoon een verzameling losse 
polylines is geworden, en dat in sommige situaties de samenstelling van de plines niet strookt met het 
origineel. 
 
In volgende afbeelding zien we dat de verticale streeplijn die een bovenliggende balk voorstelt, nu door losse 
polylines wordt voorgesteld. Het andreaskruis in de wandkasten eveneens, terwijl delen ervan gejoined zijn 
met de omtrek van de kast… We willen er wel bij vertellen dat we niet weten of de oorzaak van deze pline-
eigenaardigheden een gevolg zijn van het maken van de pdf, dan wel van de import in AutoCAD… 
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Maar ook hier brengt het import dialoogvenster soelaas. De optie Infer linetypes from colinear dashes geeft 
een veel juister resultaat: 
 

 
 
De rasterbeelden die de pdf bevat, worden als png-bestand op schijf weggeschreven en in de dwg als image 
geladen. Dit alles gebeurt volautomatisch en op de achtergrond. De locatie waar AutoCAD die images gaat 
wegschrijven is bepaald in de Options: 
 

 
 
Dit is een beetje mysterieus: er wordt hier geen pad opgegeven? Hoe moet je dan ooit niet langer benodigde 
bestanden gaan verwijderen? De Help geeft daar wat meer uitleg over. Er is namelijk een nieuwe variabele 
in het leven geroepen, PDFIMPORTIMAGEPATH, die het zoekpad voor de images bewaart. Zolang er via 
Options geen specifiek pad wordt opgegeven, zal AutoCAD een submap maken in de map van de actieve 
tekening – dus deze waarin je wil importeren – wat uitstekend is. Maar kijk uit: sla eerst je dwg op alvorens 
zo’n import te starten. Een niet-opgeslagen tekening heeft immers nog geen plaatsje op de schijf, en dus 
komen die images gegarandeerd ergens terecht waar de doorsnee gebruiker ze niet terugvindt… 
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Opgelet: we vermoeden dat de Help hier niet de volledige waarheid vertelde. In onze ervaring worden de 
images geplaatst in een submap van de actieve directory (bijgehouden in variabele WORKINGFOLDER), wat 
niet noodzakelijk dezelfde map is als waarin de dwg staat weggeschreven! We observeerden dat de die 
variabele plots de waarde krijgt van de map waarin de te importeren PDF staat. Dat is op zijn minst vreemd 
te noemen, wees dus alert. 
 
Mocht je dat wensen: via de Browse-knop kan je dit wijzigen naar een zelf te kiezen locatie. 
Eenmaal de import een feit is, kan je via het XRef-paneel de lijst van de images bekijken. 

 
Daarbij valt op dat de lijst langer is dan men op basis van de vijf in de originele dwg aanwezige images zou 
verwachten. Blijkbaar wordt ook de delen van de glaspartij van de gordijngevel als image beschouwd. Dit 
palet leert ons ook nog dat een absoluut pad wordt bijgehouden voor de images. Ingeval die images in een 
submap van de dwg staat, lijkt een relatief pad ons meer aangewezen… 
 

 
Wijzig nog eens enkele layers van kleur … zo ziet u beter dat een en ander ook wel netjes terug op layers 
terecht gekomen is.  Overtollige geometry, niet nodig voor hetgeen je met deze import wil doen, kan je 
uiteraard gewoon deleten … 
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3.3 Geografische Locatie 

Ondersteuning voor geografische locaties is merkelijk verbeterd en behelst dezelfde Coordinate System 
Library als AutoCAD Map 3D en Autodesk Live Maps. 
 
Er zijn vele voordelen aan het bepalen van een geografische locatie in de tekening.Door geolocalisatiedata in 
een geogelocaliseerde tekening in te brengen, transformeert Autocad deze data gebaseerd op de 
geografische locatie van de tekening. 
 
Men kan het ontwerp bekijken binnen de context van zijn locatie: wanneer men gaat renderen valt de zon 
vanuit de juiste hoek. Wanneer men blocks of images met geografische locatie binnenbrengt in een 
geogelocaliseerde tekening, worden deze automatisch op de juiste plaats en schaal ingevoerd. Stel u 
bijvoorbeeld een groot project voor, waaraan meerdere ontwerpers samenwerken. Als elke ontwerper 
hetzelfde coördinatenstelsel hanteert, dan worden alle deeltekeningen netjes op hun eigen locatie ingevoerd 
wanneer men de deeltekeningen in één enkel bestand combineert. Men kan markante punten in een 
tekening aanduiden waarvan men weet dat ze corresponderen met geografische locaties. Indien uw 
computer met een GPS is uitgerust, dan kan u uw huidige positie zien in de tekening, en zelfs punten markeren 
terwijl u rondwandelt. Zo kunnen landschapsarchitecten een site bezoeken en notities maken bij de omgeving 
door ze in de tekening te markeren. 
 
Een geografische locatie wordt in de tekening ingesteld dmv de Set Location tool in de Insert ribbon tab. De 
locatie is instelbaar hetzij door gebruik te maken van de Autodesk Map service, hetzij door een KML of KMZ 
bestand te kiezen.  De Autodesk Map service is automatisch beschikbaar in AutoCAD wanneer men is ingelogd 
op een Autodesk 360 account. 
 

 
 
Neem de C3A_Terrein_oefening_start.dwg als start voor een kleine oefening … 
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Wanneer een een geografische locatie vanaf een kaart opgeeft, kan men zoeken op ofwel het adres, ofwel 
op lengte- en breedtegraad. Indien er meer dan één resultaat is gevonden, klikt men op elk resultaat om de 
bijhorende kaart te tonen. Deze kaart kan zowel als wegenkaart of als luchtfoto worden weergegeven. 
 

 
Met de parameters uit de PrintScreen hierboven is een Angel van 152 geschikt voor de juiste oriëntatie … 
 
Vindt men de juiste locatie, dan kan er een marker worden op gezet om ze te selecteren. Op de kaart wordt 
nu een (rode) duimspijker geplaatst, en de bijhorende lengte- en breedtegraad evenals de tijdzone worden 
er automatisch aangehecht. Zowel de duimspijker als de locatie-eigenschappen kunnen naar behoefte 
worden verplaatst resp. aangepast. Een icoontje rechts van de hoogteaanduiding maakt lengte- en 
breedtegraad vrij voor manuele bewerking. 
 
Klap het resultaatspaneel dicht om de kaart te maximaliseren en makkelijk tussen wegenkaart en luchtfoto 
heen en weer te schakelen. 
 
World Mercator is het als default gebruikte coördinatensysteem, of men kan een keuze maken uit een 
bibliotheek van coördinatensystemen. Het coördinatensysteem bepaalt de schaal van de kaart. 
 
De actieve tekeneenheid wordt automatisch in het Geographic Location dialoogvenster weergegeven, of me 
kiest uit een lijst van standaardeenheden. De ingevoegde kaart is automatisch verschaald in functie van de 
ingestelde tekeneenheid. 
 
Wanneer zo’n kaart in de tekening wordt ingebracht, wordt deze steeds onder de tekengeometrie geplaatst. 
Of men de geografische locatie nu via de kaart opgeeft of een KML/KMZ bestand, de duimspijker wordt in de 
tekening getoond op het punt dat men opgeeft, en een nieuwe Geolocation tab wordt aan de ribbon 
toegevoegd. 
 
Behalve dmv lengte/breedtegraad of GPS kan je ook een punt op de kaart aantikken om z’n positie op te 
geven. Voor elke opgegeven positie kan een tekstuele beschrijving worden toegevoegd. 

  



blad 102 Nieuws met AutoCAD (LT) 2018 & C3ACAD-Extensies C3A-cursus 

 
 

 
 
Deze Geolocation tab bevat tools om de geolocatie en de kaartweergave aan te passen. Men kan een nadere 
locatie opgeven via de Autodesk Map service, of door een KML of KMZ bestand te selecteren. Door een 
nieuwe locatie en noordrichting te kiezen kan de geo-marker ( de duimspijker) geheroriënteerd worden. Ook 
kan men de locatiedata en het toegekende coördinatensysteem volledig uit de tekening verwijderen. 
 
Verder is het erg makkelijk om tussen de kaart- en luchtfotoweergave heen en weer te schakelen zonder de 
geolocatie of het coördinatensysteem te veranderen. Als uw laptop met een GPS is uitgerust, kan u de Locate 
me tool gebruiken om uw huidige positie op de kaart aan te duiden … . 

 
 
Zie C3A_Terrein_oefening_Geolocation.dwg met het resultaat, waar ook enkele Model Views (Project North 
en True North) ingesteld staan. 
 

Bij de Digitale Bouwaanvraag (vanaf binnenkort) zal ook een geogelocaliseerde inplanting moeten ingegeven 
worden, met het digitale kadaster van GIS-Vlaanderen als onderlegger! 
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AutoCAD 2015 heeft de Geographic Location en Maps tools verder verbeterd. Vergeet niet: om Maps te 
gebruiken dien je in je Autodesk 360 account ingelogd te zijn. Zoniet kan je je locatie enkel instellen door 
lengte en breedtegraad op te geven. Wanneer locatie en cöordinatensysteem zijn ingesteld kan een kaart 
worden getoond. De resolutie van die kaart wijzigt bij het in- en uitzoomen. Dit om een evenwicht tussen 
beeldkwaliteit en prestaties te behouden. 

 
fig.: een geolocation Map Aerial View in Modelspace 

 

 
fig.: een geolocation Map Road View in een PaperSpace viewport 

 
Deze kaart kan nu ook afgedrukt worden, wat voorheen niet kon. De kaart wordt een OLE-object in de 
tekening, wat de omvang van het dwg-bestand uiteraard doet toenemen. Maar het betekent wel dat de kaart 
een onderdeel van de tekening is geworden. De kaart is grip-editeerbaar, dus ze kan worden verplaatst, 
herschaald en geroteerd worden net zoals elke andere prent. Bemerk ook dat de kaart drie versies heeft: 
aerial, road en hybrid. Zelfs als de kaart reeds ingebed is, kan men de versie nog veranderen. Schuifbalkjes 
op de Map Image tab van het lint laten de helderheid, contrast en fading van de kaart wijzigen. De kaart 
wordt enkel bijgewerkt wanneer men ze herlaadt, anders blijft ze zoals toen ze werd ingevoegd. 
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3.4 AutoCAD Raster Design 

 
De (full) AutoCAD gebaseerde producten worden in de Suites uitgebreid met AutoCAD Raster 
Design grafische software: maak het meeste van gerasterde gescande tekeningen, kaarten, luchtfoto's, 
satellietbeelden en digitale hoogtemodellen. Haal meer uit uw raster gegevens en verbeter uw ontwerpen, 
plannen, presentaties, en kaarten. 

 
 
Zie de geïntegreerde Raster Tools Ribbon in de Full AutoCAD. 
 
AutoCAD Raster Design features: 

▪ Image Display 

▪ Image Editing & Cleanup 

▪ Raster Entity Manipulatie (REM) 

▪ Vectorisation Tools, waaronder Optical Character Recognition (OCR) 

▪ Image Georeferenced Display & Analyse 

▪ Image Transformations 
 
Voor gebruik met AutoCAD-gebaseerde software, biedt AutoCAD Raster Design grafische software extra 
raster-bewerkingen, visuele analyse en mogelijkheden voor geospatiale beeldverwerking. 
 
Zie o.a. 

• Autodesk_RasterDesign_scanning_whitepaper.pdf en 

• AutoCAD_RasterDesign_10_tutorials.pdf  
op C3A.net voor heel wat meer details. Na de installatie vind je in de subfolder 
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Raster Design 2017\Tutorials 
de bijhorende voorbeeld- en oefeningen-files! 
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3.5 Autodesk Apps Exchange 

Autodesk is ook al een tijdje bezig met een Autodesk Exchange Apps website, waar ook een reeks toosls voor 
(full) AutoCAD op bechikbaar komen :   
zie http://apps.exchange.autodesk.com/ 
 
Dit wordt niet enkel voor AutoCAD, maar ook voor andere applicaties zoals REVIT uitgebouwd! 
Daar zitten heel wat “gratis” Apps in, maar ook betalende… voor enkel tientallen Euro’s per App… 
 

 
 
De gratis App om SketchUp-bestanden in een Full AutoCAD rechtstreeks vanaf een SKP als een AutoCAD Block 
te kunnen invoegen, zal velen wel aanspreken, maar dit wordt standaard vanaf een Full release 2014/2015 al 
mee geïnstalleerd … maar bij een release 2018 niet maar automatisch … 
 

 
 
De Exchange App Manager in de Add-Ins Ribbon brengt u meteen op de website  
http://apps.exchange.autodesk.com/ 

 
  

http://apps.exchange.autodesk.com/
http://apps.exchange.autodesk.com/
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4. AUTODESK IN THE CLOUD: AUTODESK 360 
 

4.1 Overzicht 

De “cloud” staat voor het internet en de delen en acties van de applicaties die niet op de machine van de 
gebruiker plaatsvinden. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- 
en software en is niet verantwoordelijk voor het onderhoud. De details van de informatietechnologische 
infrastructuur worden aan het oog onttrokken en de gebruiker beschikt over een “eigen”, in omvang en 
mogelijkheden schaalbare, virtuele infrastructuur. Inbegrepen in het Subscription Program worden enkele 
heel typische Autodesk cloud-faciliteiten aangeboden. 
 
Autodesk 360 is een cloud-based platform dat u toegang geeft tot opslag op het web, een samenwerkings-
werkruimte op het web, en cloud services om de manier waarop je ontwerpt, visualiseert, analyseert en 
simuleert te optimaliseren, en om uw werk met anderen te kunnen delen, altijd en overal. 
Zie: http://autodesk360.com/  en  http://www.autodesk.nl/360-cloud  
 

 
 
Alle Autodesk-klanten met een Autodesk Subscription (of huur-abonnement) of allen met een 
Perpetual/Permanente licentie met Onderhoudsplan krijgen ipv 5 Gb meteen 25 Gb aan A360-cloudopslag-
capaciteit !  
 

 
 

  

http://autodesk360.com/
http://www.autodesk.nl/360-cloud
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Cloud-producten en -services 
 

Algemeen ontwerp en samenwerking 
 

PRODUCTEN EN SERVICES 
WORDT VOORNAMELIJK 

GEBRUIKT VOOR 

    
A360  
Bekijk, bewerk en deel bestanden en krijg de mobiele app  
plus 5 GB aan opslagruimte. 
 

Samenwerking 
Bestanden bekijken 
Opslag 

 
AutoCAD 360  
Bekijk, bewerk en deel AutoCAD-bestanden met behulp van  
uw smartphone of tablet. 
 

Concepten (documentatie) 
Samenwerking 
Opslag 

 
Buzzsaw  
Documenten, modellen en gegevens beheren in de cloud. 
 

Samenwerking 
Opslag 

 
ReCap 360  
Voer realistische metingen uit met laserscans en deel deze, en 
maak professionele 3D-puntenwolken en mesh van foto's met een 
hoge resolutie. 

Samenwerking 
3D-modeling 
Vastleggen van de werkelijkheid 

 
  

http://www.autodesk.com/products/autodesk-360/overview
http://www.autodesk.com/products/autocad-360/overview
http://www.autodesk.com/products/buzzsaw/overview
http://www.autodesk.com/recap
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Bouw en Constructie 
 

PRODUCTEN EN SERVICES 
WORDT VOORNAMELIJK 

GEBRUIKT VOOR 

 
BIM 360 Field  
Voer terreinbeheer op locatie uit voor tijdige samenwerking en 
rapportage op uw mobiele apparaat. 

Terreinbeheer 
Inbedrijfstelling 
Overhandiging 

 
BIM 360 Glue  
Werk in real-time samen in de cloud aan modellering en 
conflictsignalering vanuit uw kantoor of vanaf een mobiel 
apparaat. 

BIM-beheer 
Samenwerking 
Conflictsignalering 

 
Energy Analysis for Revit 
Bepaal snel het energieverbruik en de kosten van de lifecycle van 
bouwontwerpen. 

Energieanalyse 
Duurzaamheid voor de bouw 

 
Green Building Studio  
Voer de gehele energieanalyse voor het gebouw uit voor een 
koolstofneutraal ontwerp. 

Analyse van energie- en 
waterverbruik voor het bouwontwerp 

 
Structural Analysis for Revit 
Structurele modellen ontwerpen en analyseren als onderdeel van 
de BIM-procedure. 

Bouwtechniek 
BIM-modellering 

 

Rendering 

PRODUCTEN EN SERVICES 
WORDT VOORNAMELIJK 

GEBRUIKT VOOR 

 
Rendering in A360 
Produceer fotorealistische afbeeldingen en panorama's. 

Rendering 
Visualisaties 

  

http://www.autodesk.com/products/bim-360-field
http://www.autodesk.com/products/bim-360-glue
http://www.autodesk.nl/products/energy-analysis-revit
http://www.autodesk.com/products/green-building-studio/overview
http://www.autodesk.nl/products/structural-analysis-revit
http://www.autodesk.nl/products/rendering
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4.2 Mobile Applicaties 

Om de A360 webspace goed te benutten zijn ook mobile applicaties essentiëel, zie 
http://www.autodesk.com/mobile-apps 
 

4.3 en… Buzzsaw! 

Autodesk 360: A New Name, New Face! 
Oude wijn in een nieuwe zak… 
 
Eigenlijk is A360 dit niet zo “nieuw”: wij 
gebruiken bij C3A al meer dan 15 jaar (sedert 
2000!) de Autodesk Buzzsaw Service, met met 
de hype rond “cloud computing” heeft Autodesk 
dit in een nieuw kleedje gestopt. 
 
Via https://projectpoint.buzzsaw.com/ kom je 
nu op een web-versie van de Buzzsaw Client uit, 
maar de lokaal te installeren Buzzsaw Client die 
we nu al vele jaren gebruiken blijft toch een 
must voor het beheer van zo’n portaalsite. 
 
Opmerkelijk hoe vlot je Revit-modellen supersnel en dynamisch kan raadplegen via het web, ook op mobiele 
apparaten: 

 
 

 
OPGELET: dit werkt NIET via Internet Explorer, maar wel via de Google Chrome web-browser… 
 
De snelheid waarmee deze Revit-views op het scherm komen, zijn te danken aan het feit dat zo’n Revit-model 
met al zijn views apart voorbereid worden op de Revit webserver! 

  

http://www.autodesk.com/mobile-apps
https://projectpoint.buzzsaw.com/
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4.4 A360 Viewer  

Via de Autodesk A360 Online viewer kunt u uw modellen bekijken en delen direct vanuit uw browser en 
zonder extra software of plugins. Met de (voor iedereen gratis) Autodesk A360 online viewer kunt u meer 
dan 50 verschillende CAD formaten eenvoudig openen en bekijken zonder dat je daarvoor één programma 
op je systeem hoeft te installeren. Je sleept eenvoudig het bestand in je browser en nadat het file is geüpload 
kun je deze online bekijken.  
 
Meer dan 60 bestandsformaten ondersteund 
Je kunt quasi ALLE veelvoorkomende Sketch- CAD- en BIM bestanden openen, uiteraard ook SketchUp-
bestanden, AutoCAD-bestanden (2D en 3D !) en Revit-bestanden.  
 
Bekijken, maar ook bestanden delen 
Ook kunt u deze bestanden delen met bijvoorbeeld collega’s of projectpartners zodat alle informatie en 
bestanden die relevant zijn voor het project op één plaats kunnen worden gebundeld. U kunt het gehele 
project op een eenvoudige, maar vooral ook veilige manier delen zonder dat u een Virtueel Private Netwerk 
(VPN) moet opzetten, of uw eigen server moet openstellen voor anderen. 
 
Autodesk A360 kan veel meer... 
Het op deze manier openen en delen van een CAD bestand werkt eenvoudig en is snel, maar het versturen 
(per e-mail, Dropbox of WeTransfer) en het door de ontvanger downloaden en openen is nog steeds 
omslachtig.  Met Autodesk A360 kunt u uw tekening direct vanuit bijvoorbeeld AutoCAD en Revit delen.  
 
Probeer maar eens op https://a360.autodesk.com/viewer/ !!!  
 

 
 
  

https://a360.autodesk.com/viewer/
https://a360.autodesk.com/viewer/
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4.5 AutoCAD360 

Zie https://www.autocad360.com/ ! 
 

AutoCAD 360 heeft  
een nieuwe look: 
Download de gratis,  
gemakkelijker te gebruiken,  
iOS en Android apps vandaag 

 
 
 
 
 
 

AutoCAD 360 ,  Altijd, Overal 

    
 

Wat is 
AutoCAD 360? 

Voor wie is 
AutoCAD 360 ? 

Hoe werkt  
AutoCAD 360 ? 

Tips en trucs 

 
Autodesk AutoCAD 
360®-software bespaart 
u tijd en geld bij het 
reviseren van 
tekeningen tijdens het 
werfbezoek en het is 
gratis. 

AutoCAD 360 laat 
projectmanagers en 
algemene aannemers toe 
om DWG-bestanden op 
de werf of onderweg te 
bekijken en te bewerken. 

Autodesk 360 CAD 
software maakt het u 
mogelijk om gemakkelijk 
DWG tekeningen te 
bekijken, te bewerken 
en te delen op alle 
apparaten. 

Krijg de AutoCAD viewer 
onder de knie met deze 
tips en trucs. 

 
 
 

Gratis AutoCAD software 
 
Vrij zijn is slechts één van de geweldige functies. 
 
Autodesk 360 is gratis CAD software die het u 
mogelijk maakt om DWG tekeningen te bekijken, 
te bewerken en te delen van op uw smartphone, 
tablet of desktop computer. 
Vergelijk AutoCAD 360 vrij, Pro en Pro Plus 
functies en plannen hieronder. 

 

 

en ook gratis te gebruiken … 
  

https://www.autocad360.com/
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4.5.1 Wat is AutoCAD 360? 

 

   
 

Houd het simpel op de werf Maak het snel Altijd en overal toegang 
 

Met AutoCAD 360 is het niet meer 
noodzakelijk om afgedrukte 
plannen mee te brengen op 
werfbezoek. 
 
Je kan ter plaatse uw meest 
recentste tekening bekijken, 
opmerkingen formuleren en 
wijzigingen aanbrengen vanop uw 
tablet of smartphone.. 

Overbrug de kloof tussen het 
kantoor en de werf sneller en 
gebruik AutoCAD 360 om real-
time bewerkingen uit te voeren 
en deze te delen met alle 
betrokken partijen. 

Bekijk, maak en editeer AutoCAD 
tekeningen in uw web browser of 
op meerdere mobile apparaten. 
Je kan eenvoudig inloggen met uw 
beveiligde gebruikersnaam en 
wachtwoord. 

 
 

   
 

Hou je hoofd in de cloud Er is geen opleiding verreist. Vriendelijke bestanden 
 

AutoCAD 360 is alles over 
Systeemintegratie. 
 
Het laat u toe tot het openen en 
bewerken van tekeningen met 
behulp van bestaande cloud 
storage diensten zoals Dropbox, 
Box, A360  en Buzzsaw. 

AutoCAD 360 is speciaal 
ontworpen voor gebruikers met 
weinig of geen CAD-ervaring. 

AutoCAD 360 zorgt ervoor dat uw 
bestanden compatibel zijn met 
dezelfde DWG formaat dat wordt 
gebruikt door andere AutoCAD-
producten om uw workflow 
naadloos te houden. 
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4.5.2 Voor wie is AutoCAD 360? 

 
Architecten, aannemers, ingenieurs, verkopers, 
projectmanagers, etc. 
 
De beste gratis en eenvoudige CAD-software is hier! 
 
Autodesk AutoCAD 360® is de beste gratis CAD-software 
voor algemene aannemers en handelaars. Er is geen 
gespecialiseerde CAD opleiding of ervaring vereist. 
AutoCAD 360 wordt gebruikt in een breed scala van 
industrieën, zoals engineering en constructie, mechanica, 
elektriciteit, sanitair, zonne-energie, etc… 
 
Handelaars en projectmanagers in uw branche gebruiken 
vandaag al AutoCAD 360. Bekijk hieronder diverse 
mogelijkheden. 

 

 
 

   
 

Architectuur Bouwkunde Bouw 
 

Architectonische inspiratie kan 
aan een tekening toegevoegd en 
gedeeld worden onderweg. 

Ingenieurs maken elementaire 
bewerkingen in de bestanden op 
elk apparaat met behulp van deze 
gratis CAD-software. 

Het verplaatsen van één apparaat 
op een bouwwerf is veel 
gemakkelijker dan een stapel 
tekeningen. Je werkt steeds met 
de meest recentste tekening.  

 
 

   
 

Mechanische, elektrische en 
sanitaire sectoren 

Zonne-energie Nutsbedrijven en Telecom 

 
Onderaannemers werken in ‘real 
–time’ samen om snel 
bouwfouten te ontdekken en te 
documenteren. 

Zonne-energie bedrijven blijven 
groener door het elimineren van 
de noodzaak om de tekeningen 
te printen. 

Meerdere gebruikers op meerdere 
apparaten werken gezamenlijk aan 
onderhoudsproblemen. 
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4.5.3 AutoCAD 360 Mobile: 

 
 
 

Gratis Pro 
 
 

 

Bekijk tekeningen 
Open en bekijk tekeningen 
in DWG formaat 

 

Maak een nieuwe tekeningen 
Maak originele tekeningen 
vanuit het niets 

    

 

Basis tekentools 
Teken eenvoudige lijnen, 
rechthoeken  
en cirkels 

 

Geavanceerde 
tekengereedschappen 
Breid uw tekenmogelijkheden 
uit met bogen, pijlen, en meer 

    

 

Beveiligde toegang en 
opslag van bestanden 
Bewaar tekeningen met 
AutoCAD 360 of gebruik 
een externe dienst  

Toegenomen bestandsgrootte 
ondersteuning en opslag 
Bestandsgrootte is geen 
probleem, werk door en 
bewaar gemakkelijk grote 
bestanden  

    

 

Markeerfuncties 
Eenvoudig markeren met 
rode-lijn, toevoegen van 
commentaaren foto's  

 

Object bibliotheek 
Begin niet vanaf nul-add 
veelgebruikte voorwerpen uit 
onze bibliotheek 

    

 

Basis lagenbeheer 
Schakel bestaande lagen 
aan en uit 

 

Geavanceerde lagenbeheer 
Het creëren van nieuwe en 
bewerken van bestaande lagen 

    

 

Basis bewerking-
gereedschappen 
Maak eenvoudige 
bewerkingen zoals 
verplaatsen, verschalen, 
roteren, wissen, kopiëren 

 

Geavanceerde 
Bewerkings- gereedschappen 
Uitgebreide 
bewerkingsmogelijkheden 

 
 

Delen & Samenwerken 
Deel je tekeningen met anderen met behulp van AutoCAD 360 of e-mail 
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4.5.4 AutoCAD 360 App  

Welke AutoCAD 360 is het meest geschikt  
voor u?  Zowel voor het bekijken en reviseren van een 
DWG file dat je ontvangen hebt, als voor het maken van 
belangrijke aanpassingen in een groter project heeft 
AutoCAD 360 het juiste product dat past bij u. 
 
U kunt het gratis product zoveel gebruiken als je wilt, of 
als u wilt profiteren van de verbeterde functionaliteit 
van de Pro of  Pro Plus plannen dan volstaat een 
eenvoudige in-app aankoop, deze wordt maandelijks of 
jaarlijks gefactureerd. 
 
Bekijk hieronder ook de functies van het product die 
worden aangeboden door AutoCAD 360 vrij, Pro en Pro 
Plus of, als je klaar bent om te beginnen, download dan 
de gratis versie nu op www.autocad360.be 
 

 

Prijzen & voorwaarden (Eng):  zie https://www.autocad360.com/pricing.html   
 

 
 

  

https://www.autocad360.com/pricing.html
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Download te vinden op www.autocad360.com : 
 

Gratis CAD Software 
 
Downloaden en aan de slag 
 
AutoCAD 360 is de officiële gratis CAD-software van 
Autodesk. Ga aan de slag met behulp van AutoCAD 360 
op uw desktop of laptop via uw webbrowser, of 
download de iOS of Android app om toegang te krijgen 
op uw smartphone of tablet. 
 
Bent u een meer geavanceerde CAD-gebruiker? Bekijk 
ook de AutoCAD 360 Pro plans, die rechtstreeks 
gekocht kunnen worden in de AutoCAD 360 mobiele 
app. 
 
Download de gratis mobiele app of probeer onze gratis 
web-based software. 

 

 

 

4.5.5 Tips & Tricks 

Op de website van autocad360.com zijn ook heel wat filmpjes te vinden met informatie en voorbeelden. 

 
  

http://www.autocad360.com/
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5. BIJLAGEN 

5.1 AutoCAD Full <-> LT Release: gelijkenissen en verschillen 

Er zijn heel wat gelijkenissen zijn tussen een Full AutoCAD en een LT (enkel in 2D zie je niet meteen enig 
verschil). Tot AutoCAD r2008 was de kloof tussen LT en Full aan het groeien, maar met de recentste edities is 
AutoCAD LT weer wat dichter bij de Full versies gekomen. Hierbij nog een compact overzicht van de 
belangrijkste verschilpunten en gelijkenissen: 
 

feature AutoCAD LT Full AutoCAD 

User interface enhancements (heads-up design) 
 

  

User interface enhancements (bijv. Tool Palettes, Ribbon) 
 

  

Annotation (hatch, Mtext, dimensions, ook Fields*!) 

 

  

CAD-Command Enhancements (2006 à 2017) 
 

  

QuickCalc 
 

  

Blocks met attributes & Xref’s 
 

  

Dynamic Blocks 
 

  

Dynamic Block authoring – (lt vanaf 2007) 
 

   

Parametric Drawing 
 

Enkel gebruiken, 
NIET creëren  ** 

Attribute + Full data extraction 
 

-  

Drawing set management (Sheet Set Manager) 
 

-  

CAD standards management 
 

-  

Presentation graphics (True Color) 
 

*  

Presentation graphics – RasterImages 
 

*  

3D modeling en Rendering 
 

Enkel weergeven, 
NIET creëren  

Customization (LISP, ARX, VBA, .NET) 
 

-  

Express Tools 
 

-  

AEC Design Objects (bijv. via Architectural Desktop) 
 

Enkel weergeven, 
NIET creëren  

Network licensing 
 

-  

Subscription Licensing 
  

* nieuw vanaf LT release 2009 ** nieuw vanaf release 2010 
  

 
Veel gelijkenissen 
AutoCAD LT en de full versie vertonen eerst en vooral heel veel gelijkenissen. Beide CAD-systemen zijn 
technisch gewoon op dezelfde basis gebouwd, waardoor de gebruikersinterface identiek is én waardoor de 
tekeningen perfect uitwisselbaar zijn. Principiëel kunnen tekeningen in AutoCAD LT of Full versie zonder enige 
conversie in de verschillende softwareversies geopend en bewerkt worden: de dwg’s zijn 100% compatibel 
tussen LT en full versie AutoCAD welliswaar met het onderscheid tussen het release-formaat (identiek bij 
release 2013 à 2018 …). 
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AutoCAD LT bevat bijna alle elementaire 2D-teken en modify-commando’s die we kennen van de full versie. 
Er zijn wel een paar verschillen: zo kan AutoCAD LT via het commando Dline twee parallelle lijnen ineens 
tekenen, terwijl een full AutoCAD via Mline tot zestien parallelle lijnen ineens kan construeren. Ook de plot-
voorbereidingen met de typische paperspace-layouts zijn in LT beschikbaar, ook met de mogelijkheid voor 
polygoon- of cirkelvormige viewports, net zoals in de Full versie. 
 
De tekenhulpmiddelen, zoals object-selecties en object-snaps zijn quasi identiek. Ook de nieuwste Osnap 
Parallel en Extension en de Osnap Tracking is bij de LT in de recentste versie bijgekomen, faciliteiten zoals 
Polar Snap en Grips zijn identiek bij de Full als bij de LT-versie, ook de annotaties en dimensioneringen… 
 
Blocks en eXternal References zijn ook in LT volledig beschikbaar. In LT en full AutoCAD is het DesignCenter 
identiek. Vanaf AutoCAD LT 2009 kan LT ook Xref’s clippen (delen van de xref-file wegknippen of onzichtbaar 
maken), ook Reference Editing, of blocks aanpassen zonder ze te moeten exploderen, is er in de LT-versie ook 
bijgekomen. Bij de full AutoCAD zijn er ook wel sterker geavanceerde commando’s voor het bewerken van 
attributen, alhoewel de attributen bij blocks er bij AutoCAD LT ook zijn. En ook al vanaf v2009 kent AutoCAD 
LT ook Fields in teksten... 
 
Ook de typische Internet-faciliteiten die de laatste jaren in AutoCAD ingebouwd werden, zijn zowel in LT als 
in de full AutoCAD’s integraal beschikbaar. Technieken als hyperlinks naar het web, plotten naar DWF-files 
en e-transmit zijn evengoed in de LT-versie beschikbaar.  Ook de performantie van een LT en een full AutoCAD 
is op het eerste zicht gelijk op een gelijkaardig uitgeruste PC. 
 
AutoCAD LT kan (pas vanaf v2009) net zoals de Full versie ook rasterimages (gescande beelden of 
fotomateriaal) aankoppelen en bewerken zoals een full AutoCAD doet. Ook via OLE-technieken kan AutoCAD 
LT rasterbeelden in de tekening zetten... 
 
Belangrijkste verschillen 
De LT-versie kan perfect alle 3D-modellen die in een full AutoCAD gemaakt werden openen en weergeven. 
Het creëren van 3D beperkt zich echter tot basisobjecten met een thickness en tot 3D-lijnen in de ruimte (de 
UCS-technieken zijn ook in LT volledig beschikbaar). Gelukkig kan AutoCAD LT wel perfect een 3D-model laten 
bekijken, maar het leuke 3D-Orbit is er in de LT-versie niet bij. Creëren van echte 3D-vlakken en 3D-volumes 
ontbreekt hier duidelijk, en ook alle Render-technieken zal je in AutoCAD LT tevergeefs zoeken. Vooral met 
de vernieuwde 3D-functionaliteit vanaf release 2007 is dit verschil tussen LT en Full heel groot geworden. 
 
Het belangrijkste verschil echter, en wat we vooral missen in de LT-versie, zijn de typische 
automatisatietechnieken waar we dankbaar gebruik van maken in een full AutoCAD. Menu-aanpassingen, 
scripts en eenvoudige macro’s lukken nog net in LT, maar applicaties via programmeertalen zoals Lisp, VBA 
(Microsoft Visual Basic for Applications) en ObjectARX ontbreken in een AutoCAD LT. Het gevolg hiervan is 
direct het gemis aan alle handige tools die we via de Autodesk-Extensions (Express Tools) of C3A-Extensies 
gebaseerd op deze programmeertalen al jaren gebruiken om AutoCAD typisch architecturaal toepassings-
gericht te maken. 
 
Een full AutoCAD gebruiken zonder deze automatiseringstools is bijna evenveel (of even weinig?) waard als 
een AutoCAD LT. Echter... een architectuurproject uitwerken met LT (of zelfs een full, standaard AutoCAD) 
zonder deze automatisatietools kost vèèl meer tijd en energie. En vooral als men dan de typische AEC-
technieken uit onze C3A-Extensies (en dan vooral REVIT) gaat vergelijken met de beperkte mogelijkheden op 
dit vlak van een AutoCAD (LT), dan is er opeens een immens verschil. Een klein voorbeeld: teken of wijzig 
maar eens in een volledig opgewerkte spouwmuur (met arceringen e.d., gewoon in een planzicht) een raam 
met slag in een AutoCAD LT, en doe dat daarnaast ook eens met een full uitgeruste REVIT: hier kunnen we 
spreken van een productiviteitswinst van een veelvoud … 
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Hoe het dus mogelijk is dat bij sommige architectuurburo’s een AutoCAD (LT) full time als productie-
tekeninstrument ingezet wordt is daarom ook onbegrijpelijk. Ook diegenen die CAD-tekenwerk uitbesteden 
aan tekenburo’s die met LT werken, zijn wellicht onwetend omtrent de extra tijd en energie die hierbij met 
LT nodig is, of onwetend omtrent de meerwaarde van een BIM-systeem zoals REVIT. De tijd van de 
medewerkers die de tekeningen uitwerken kost immers veel meer dan de investeringskost in een full 
uitgewerkte REVIT Architecture met C3A-Extensies. 
 
Voor wie is die LT dan wel? 
LT is niet bedoeld voor studenten, zeker als we weten dat een full AutoCAD (REVIT) als specifieke 
studentenversie gratis beschikbaar is voor studenten, en er zelfs geen “LT” Studentenlicenties of 
Schoolversies bestaan! Beginnende CAD-gebruikers kunnen echter met zo’n low-cost LT-licentie alle 
basistechnieken van AutoCAD goed leren kennen, en zodra ze vaststellen welke productiviteitstools ze 
allemaal missen kunnen ze overstappen op een full AutoCAD of REVIT. Hun kennis en ervaring die ze 
opgedaan hebben met een LT-versie is evengoed nodig en bruikbaar bij bijv. een AutoCAD (REVIT) 
Architecture. 
 
Er zijn echter vooral (en steeds meer) CAD-gebruikers die tekeningen enkel moeten raadplegen, bekijken en 
eventueel afdrukken. Dit kan uitstekend met AutoCAD LT, en zelfs met de veel goedkopere DWG Viewer. 
Zodra men echter ook kleine aanpassingen wil uitvoeren, of lichte aanvullingen moet bijtekenen, is minstens 
een AutoCAD LT vereist. Zeker voor iemand die maar enkele uren per week met AutoCAD-tekeningen moet 
omspringen is zo’n goedkopere AutoCAD LT licentie een mooie oplossing. Hoeveel zijn er niet die de 
tekeningen gemaakt door hun tekenburo of eigen medewerkers enkel bekijken en lichtjes aanvullen of 
bijwerken? Zeker voor deze groep is zo’n LT een dankbare oplossing. Vandaar ook een groeiend aantal LT-
gebruikers in onze C3A-Userclub, naast een groeiend aantal REVIT-gebruikers! 
 
Overstap van LT naar REVIT (of Building Design Suites )? 
De “gewone” AutoCAD valt eigenlijk een beetje uit de boot: nu opteert men ofwel voor een low-cost AutoCAD 
LT (die toch heel wat prijs-kwaliteit te bieden heeft), ofwel kiest men duidelijk voor een full Building Design 
Suite (AutoCAD + REVIT + extra’s) met alle geavanceerde, tijdsbesparende mogelijkheden. Voor alle bouw-
professionals die productief tekeningen moeten opzetten is de meerwaarde van zo’n Building Design Suite 
en de bijhorende C3A-Extensies echt wel opmerkelijk geworden. 
 

 
Zie http://www.revit.be voor heel wat meer info ivm deze aanpak… 

 
 

 
Zie ook deze http://www.autodesk.nl/products/autocad-lt/compare/compare-products bij Autodesk, met 
een vergelijking tussen AutoCAD Full en AutoCAD LT …  
 

 
  

http://www.revit.be/
http://www.autodesk.nl/products/autocad-lt/compare/compare-products
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6. C3ACAD-EXTENSIES 
 
Kort na de beschikbaarheid van Autodesk AutoCAD (LT en Full) heeft C3A ook telkens de C3ACAD-Extensies 
voor deze nieuwste software operationeel beschikbaar. Doordat deze modules opgevat zijn als bouw-
uitbreidingen waarvan de basis gebouwd is bovenop een “gewone” AutoCAD, zijn aldus ook de C3A-Extensies 
voor AutoCAD (ook de LT-versie) beschikbaar in deze tools. 
 
Dit gaat niet enkel over een “symbolenbibliotheek”, maar over een werkmethodiek (denk maar aan de Layer-
afspraken) en aanvullende tools. We vroegen ons voorheen al af hoe iemand een gewone AutoCAD zonder 
onze C3A-invulling eigenlijk goed voor bouwtoepassingen kon gebruiken... 
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6.1 De nieuwe Autodesk releases 

Jaarlijks in april / mei / juni organiseert C3A in samenwerking met Autodesk al velme jaren telkens infosessies 
en/of workshops rond deze nieuwe Autodesk software. Zie de C3A-Website voor de kennismakings-sessies 
die hier ieder jaar rond georganiseerd worden. 
 
Ook de “gewone” AutoCAD (zowel LT als full versie) bevat tal van vernieuwingen die de snelheid van werken 
én de uitwisselbaarheid van tekeningen sterk beïnvloeden, maar de evolutie bij REVIT is toch belangrijker te 
noemen en beïnvloedt nog veel sterker de snelheid van werken. Naast de veel betere interactiviteit met de 
gebruiker dankzij de uitgebreide grip-editing, dynamic dimensioning en edit-in-place, zijn er heel wat 
optimalisaties bij de AEC-objecten doorgevoerd waardoor we een steeds beter wordend Architectuur-BIM-
systeem bekomen. 

6.2 Extra algemene CAD-commando’s 

Bij de full AutoCAD heeft Autodesk standaard de Express Tools toegevoegd. Let erop om deze toch bij de 
setup mee te selecteren.. Bij installatie komen die handige tools samen in één Ribbon-menu 
 

                
 
Hoewel sommige algemene grafische tools, die wij al jaren via LISP-routines zelf uitwerkten, stelselmatig 
interne AutoCAD-commando’s geworden zijn, blijft het toch wenselijk een aantal algemene 
tekenhulpmiddelen toe te voegen aan het standaard AutoCAD pakket. Onze C3A-Relatieve ObjectSnap 
mogen we, ondanks Autodesk's Object Snap From en het Tracking mechanisme, zeker niet overboord gooien. 
 
Extra tekencommando's zoals Triangle (om opgemeten driehoeken uit te zetten) en onze SymbolenLijnen 
blijven naast de AutoCAD-faciliteiten zoals complexe lijntypes, Multiple Lines en Splines veel gebruikte 
hulpmiddelen. Naast Lexplode, om de deelentiteiten van geëxplodeerde blokken automatisch te verschuiven 
naar de Layer waar de block op ingevoegd was, is ook AttributeExplode beschikbaar (waarbij blocks met 
attributen hun ingevulde attribuutwaarde als gewone tekst behouden nà het exploderen), maar nu in een 
uitvoering door Autodesk via de Express Tools. En wie van onze Userclub wil ons modify-commando Heal 
kwijt in AutoCAD? Deze commando's zijn allen herwerkt en gecontroleerd om vloeiend samen te werken met 
alle AutoCAD –entiteiten, en zijn beschikbaar via een aparte C3A-Ribbon bij de recentste releases. 
 

 
  



blad 122 Nieuws met AutoCAD (LT) 2018 & C3ACAD-Extensies C3A-cursus 

 
 

6.3 Bouw-faciliteiten voor de gewone AutoCAD 

De typische bouwvoorzieningen voor gewoon AutoCAD blijven in onze C3A-Extensies overzichtelijk in één 
bouw-pulldown of Ribbon samen. Al deze commando's tekenen automatisch op een vooringestelde layer, en 
zowel de menustructuur, de structuur van de symbolen op de disk en de layerstructuur per tekening wordt 
volgens het C3A-afsprakenstelsel gerangschikt. 
 

 
Fig.: de Bouw- en Design menuflapin 

 
Alle voorinstellingen omtrent layer-benaming, voorinstellingen omtrent het tekenen van muren, default 
soort deur en raam en al hun parameters, de techniek om symbolen uit de symbolen-bibliotheek in te voegen, 
enz., worden via een verbeterde dialoogbox ingesteld en zijn globaal, per project of zelfs per tekening te 
bewaren. 
 
De routines om dubbelwandige en enkelwandige muren (spouwmuren en buiten- of binnenmuren) met één 
pennentrek te tekenen, inclusief alle gewenste hoek- en aansluitingsverbindingen, en er automatisch met 
enkele mouse-clicks diverse soorten openingen (met of zonder ramen en deuren) in te maken, blijven de 
belangrijkste bouw-tekencommando's. Zolang ook nog heel wat gebruikers zonder ADT werken blijven deze 
routines voorlopig nog behouden zoals ze al waren met vroegere versies, en zijn de laatste jaren enkel 
bijgewerkt om naar wens in mm of cm als eenheid te kunnen werken. 
 
We hopen eigenlijk dat onze gebruikers deze routines niet meer gebruiken en overschakelen naar REVIT, 
waar we ondertussen met de voorbereide C3A-AEC-Objecten véél meer mogelijkheden hebben! 
 

6.4 Afsprakenstelsels voor AutoCAD 

Als AEC-Solution Centre zorgen we er al vele jaren voor om de voorinstellingen met betrekking tot 
layernamen in samenspraak met onze AEC-partners te regelen (niet enkel architectuur maar ook engineering 
en facility management) zodat de aangemaakte tekeningen vlot en bruikbaar tussen de diverse partners in 
het bouwgebeuren kunnen uitgewisseld worden. Toch blijft alles variabel instelbaar, en kan iedereen zijn 
layers naar eigen inzicht en wens organiseren. 
 
Een belangrijk stel extra C3A-tools betreffen mechanismen om de layer-structuren beter te besturen en bij 
te werken. Zo blijken commando's om layernamen conform de ISO-norm en SfB-structuur te besturen en 
automatisch in tekeningen aan te maken, wenselijk voor doorbraak van dezelfde Layerstructuur bij alle 
gebruikers. In AutoCAD LT is dit systeem waarbij alle bouwobjecten (hier beperkt tot blocks) automatisch op 
de juiste layer terechtkomen niet variabel aanpasbaar zoals in een full AutoCAD, maar in Full AutoCAD is een 
uitgebreide LayerManager voorzien met alle denkbare faciliteiten om de gebruikers behulpzaam te zijn in het 
goed structureren van de tekeningen. 
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Specifiek voor AutoCAD Arch. werd de C3A-LayerStandaard meer gedetailleerd herwerkt, en is transparant 
zowel in het Nederlands als in het Frans inzetbaar. 
 

 
fig.: de C3A-LayerStandaard 

 
In onze AECLayerStandard.dwt zit de Nederlandstalige C3A-LayerStandard, samen met de bijhorende Layer 
Key tabellen die ervoor zorgen dat alle AEC-objecten vanzelf op de juiste layers tekenen. Alles is voorzien om 
volledig conform de gekende normen (o.a. de ISO-norm en de BB/SfB bouwelementencodering) te kunnen 
werken, maar het geheel blijft heel flexibel zodat iedereen dit kan gebruiken volgens zijn eigen inzicht en 
gebruiksgemak. Een op het eerste zicht kleine maar toch belangrijke ingreep is het invullen van de discipline-
voorletter bij de layernamen met twee ipv één karakter. Toch zullen vele gebruikers het bij één karakter 
houden, en als tweede letter het niet-ingevulde “-“ streepje gebruiken... 
 
Het C3A-Afsprakenstelsel is goed gedocumenteerd voor iedereen beschikbaar en downloadbaar op de C3A-
Shareware softwarepagina op de C3A-Website. Deze richtlijnen zijn effectief niet enkel een hulpmiddel voor 
onze C3A-Userclubleden, maar alle bouwpartners in onze regio die hier willen mee rekening houden kunnen 
deze afspraken nakijken en er mogelijks zelf bij aansluiten. Denk maar aan de impact voor de toeleveranciers 
of fabrikanten van bouwproducten en de bijhorende CAD-blocks of technische details. 
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6.5 C3A2014_NL.bib 

Het beheer en oproepen van symbolen uit de bibliotheek werd al bij de release 2004 intern totaal herwerkt, 
hoewel de C3A-gebruikers met een vertrouwd systeem kunnen blijven omspringen. Naast de tot dan 
gebruikte slides is het nu eveneens mogelijk direct de preview uit de tekening zelf te tonen, of een 
zelfgemaakt bmp-bestand. Bij het aanmaken van nieuwe symbolen in een eigen bibliotheek is een truc 
bedacht om bij deze preview minstens ook het Insertion-Point visueel zichtbaar te maken. 

 
fig.: de C3A.bib werd grondig vernieuwd vanaf de release 2004 

 
Met de C3A-Extensies-update wordt deze uitgebreide bouwbibliotheek inhoudelijk regelmatig vernieuwd. 
Daarin zitten ondertussen zo’n vierduizendzeshonderd symbolen voor de technische uitrusting (riolering, 
HVAC, sanitair, elektriciteit), symbolen van vaste inrichting (keuken, sanitair, berging) en losse inrichting 
(meubels), opsmuk-elementen zoals mensen, voertuigen en groen. Deze grafische symbolen (denk maar aan 
symboliek voor brandblus- en evacuatie-plannen ) zijn evengoed bij AutoCAD LT maar zelfs ook bij Revit heel 
goed toepasbaar. 
 
Via de Options-dialoogbox zijn diverse settings te regelen zoals de basis-map waarin de bibliotheek bewaard 
wordt, de achtergrond-kleur voor de slides, de vooringestelde schaal en rotatie bij het invoegen, en vooral 
de vooringestelde layer. Bij de C3A-Extensies zijn deze layernamen in detail bijgewerkt waardoor ook de 
bibliotheek volledig moest worden vernieuwd. Versie 2006 zag nog een verdere uitbreiding van de bib, en in 
versie 2008 zijn alle bibliotheekbestanden in het laatste formaat opgeslagen met enkel de annotationscale 
1:1 in de tekeningen. Dit om te beletten dat er een wildgroei aan annotation scales ontstaat in de tekeningen 
waarin een bibelement wordt ingevoegd. 
 
Vanaf de release 2010 van AutoCAD werd dit bibliotheekmechanisme voor AutoCAD LT en Full versies 
gelijkgeschakeld, als een aparte applicatie die communiceert met de toegepaste AutoCAD LT of Full. Het is 
mogelijk om de bibtool vanuit het pulldownmenu op de gewenste pagina te openen, èn om vanuit AutoCAD 
Full blocks naar een Userbib weg te schrijven. Meer hierover in het artikel (zie verder) betreffende de C3A 
Menu versie 2012. 
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De C3A-Bibliotheek omvat ondertussen meer dan 6000 voorbereide blocks, op ware grootte in millimeter op 
laag 0 getekend. Waar dat nuttig is beschikken deze blocks over attributen. Zo hebben de symbolen voor 
stopcontacten en schakelaars attributen voor onder meer merk en plaatsingshoogte. Al deze 
bibliotheekelementen zijn in een folderstructuur van in totaal 189 mappen georganiseerd. De hoofdstructuur 
volgt de SfB codering: 

• 0_Logo's.bib 

• 2_Bouwelementen_Primair.bib 

• 3_Bouwelementen_Secundair.bib 

• 5_Techniek_Fluida.bib 

• 6_Elektra.bib 

• 7_Vaste_inrichting.bib 

• 8_Losse_inrichting.bib 

• 9_Omgeving.bib 
 
Ook in de naamgeving van de blocks werd de SfB codering aangehouden. Op die manier geeft de naam van 
het block een indicatie van zijn plaats en functie in het gebouw. Indien er van hetzelfde element meerdere 
zichten beschikbaar zijn, eindigt hun naam met de letter 
 

• P voor planzicht 

• Z of S voor zijzicht 

• V of F voor vooraanzicht en 

• A of R voor achteraanzicht 
 
Voor elk bibliotheek element is het invoegpunt aangeduid dmv een groen symbooltje. Waar dat zinvol is 
wordt in rood bijkomende info zoals een afmeting meegegeven. 
 
Vanuit een full AutoCAD opent men via een menusysteem de bibtool op elke gewenste pagina: 
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Bij de recentste  C3A2014_nl.bib  werd de voertuigen-bibliotheek (vooral de auto’s) met zo’n 400-tal 
recente modellen van diverse merken aangevuld: 
 

 
 

 
 
Blader maar eens in deze uitgebreide bibliotheek met ondertussen zo’n 1500 symbolen met auto’s in plan, 
voor-aanzicht,  zij-aanzicht,  achter-aanzicht.  Staat de auto van uw bouwheer er nog niet tussen? Laat het 
ons weten! 
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Ook bij de release 2017 gebruiken wij nog steeds de C:\Models\C3A2014_NL.bib , 
Zowel bij de Full als de LT-versies ; de bibliotheek-elementen zijn bij de recentste release niet aangepast … 
 
Zie de C3Abib-tools (ook via de C3A-help)- voor heel wat meer uitleg over deze bibliotheek-tool. 

 
 
Het blijft zo dat dit bij de LT-versie enkel gebruikt wordt om er elementen uit te selecteren en in de DWG in 
te voegen, meteen op de juiste layer, juiste schaal, enz. ;  Het is enkel met de Full versie dat deze C3A-tool 
kan gebruikt worden om zelf zo’n bibliotheken op dergelijke wijze op te bouwen en de elementen 
selecteerbaar te maken. 
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Opm.: Niettegenstaande deze groeiende content op het web, leek het ons toch de moeite waard om een extra 
meubelen-bibliotheek uit te bouwen als uitbreiding voor onze C3A-Extensies… met een reeks (gekende en in 
onze regio toegepaste) Designmeubels. Bij de C3A-lanceringsworkshops van AutoCAD 2012 in april 2011 
waren de elementen in deze bibliotheek nog maar enkel in SketchUp 3D-formaat beschikbaar, maar deze 
designmeubels zijn ook vanaf de C3Abib2012 in AutoCAD DWG-formaat beschikbaar gemaakt…  
 
Om een idee te geven, hierbij een overzicht van enkele stoelen uit deze uitgebreide bibliotheek: 

 
 

Zie de DesignMeubelenCasteelken_powered_by_C3A zoals die op Architect@Work 2011 gelanceerd werd! 

 
Meer info op de C3A-Website: http://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/designmeubelenbib-casteelken-powered-c3a 

  

http://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/designmeubelenbib-casteelken-powered-c3a
http://www.c3a.be/c3a_aw203designmeubels_casteelken.htm
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Zie ook het vervolg op de C3A-Website http://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/designmeubelenbib-cad-bibliotheek-
powered-c3a-verder-uitgebreid-dankzij-vitra-en  
met meer info ivm de AutoCAD.dwg aanpak: 

 

DesignMeubelen.bib CAD-bibliotheek 
powered by C3A  
verder uitgebreid dankzij 

Vitra en Extremis 
. . . / . . . 
 
De AutoCAD.dwg - aanpak  
Voor de DWG-versies van deze meubels was het voor C3A wel gemakkelijk: bij de meeste fabrikanten (dus 
ook bij Vitra en ondertussen ook bij Extremis) zijn die meubels quasi allemaal in dwg-formaat beschikbaar. 
Bij Vitra is trouwens steeds apart een 2D-planzicht en een 3D-model beschikbaar, verzameld in één tekening 
en georganiseerd in één DWG. We hebben echter voor de C3A-bibliotheek deze DWG’s uit elkaar getrokken 
en zowel in 2D-plan als in 3D-model apart erin opgenomen, en geschikt in de C3A-Bib aansturing zoals alle 
andere blocks in deze groeiende uitgebreide bibliotheek (met ondertussen ongeveer 4600 AutoCAD-blocks). 
Conform al onze andere AutoCAD blocks zijn alle tekeningen in ware grootte, met de eenheid mm, 
klaargemaakt, met de 2D-lijnen en figuren op de layer 0, color en linetype ByBlock, en met een invoegpunt 
volgens de specifieke overwegingen van aansluit- of referentie- of rotatie-punt. Afwijkend van de klassieke 
C3A-bibliotheek elementen werden bij de 3D voorstellingen de verschillende onderdelen op afzonderlijke 
lagen geplaatst, zodat de gebruiker vlot materialen kan toekennen.  
 
Ondertussen is deze meubelenbibliotheek een onderdeel van de nieuwe C3Abib2012 voor AutoCAD 
geworden. Quasi alle voorgaande elementen zitten er nog in, maar dit geheel werd nu aangevuld met deze 
500-tal nieuwe meubels om een coherent geheel te vormen. 
 

   
 

Figuur: de Rietveld stoel die het eerste meubel-icoon was in de  
C3A-bibliotheek- al sinds 1986 (!!!), zit er uiteraard nog steeds in (zie boven), want dit is zeker ook 

een design-klassieker, 
Maar daar zitten nu ook de recentste Vitra én Extremis-meubels bij 

 

  

http://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/designmeubelenbib-cad-bibliotheek-powered-c3a-verder-uitgebreid-dankzij-vitra-en
http://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/designmeubelenbib-cad-bibliotheek-powered-c3a-verder-uitgebreid-dankzij-vitra-en
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6.6 C3A-Menu versie vanaf 2009 

Vanaf release 2009 heeft Autodesk de interface grondig vernieuwd, en 
was het voor C3A een uitgelezen ogenblik om ook het C3A-menu eens 
grondig te herdenken en herwerken. Om de nieuwe Ribbon-style (naar 
analogie van Office 2007/2010) te volgen, werden een partiëel menu 
uitgewerkt dat we toevoegen aan de standaard AutoCAD menu’s van LT, 
Full of Architecture. 
 
Dit partiëel menu bevat alle extra functies welke C3A in de loop der jaren 
aan AutoCAD heeft toegevoegd, samengebracht in een pulldown, een 
ribbon en een handvol toolbars. Voor de gebruiker heeft dit volgende 
voordelen:  
 

• de nieuwste AutoCAD menu blijft herkenbaar, ook als hij op een pc 
werkt waar geen Extensies geïnstalleerd zijn.  
 

• Alle C3A-toevoegingen zijn samen in één menugroep te vinden 
 

• De C3ACAD-Extensies zijn gelijktijdig met eventuele andere 
menutoevoegingen te gebruiken. 

 
Daarnaast zullen de Extensies voor de Full AutoCAD identiek zijn aan deze 
voor AutoCAD Architecture, zodat ze eveneens op andere Verticals zoals 
MAP en Civil3D kunnen gebruikt worden (iets waar bij grotere bureau’s 
wel vraag naar is, maar waarvoor een afzonderlijke setup dient 
aangevraagd te worden...). In AutoCAD LT is voor een gelijkaardige aanpak 
gekozen, al is het menu daar door de aard van LT een stukje korter, en is 
de invulling vaak afwijkend van de Full AutoCAD. 

 
 
In het standaard AutoCAD-menu zijn Workspaces voorzien. 

• 2D Drafting & Annotation geeft enkel het Pulldown-menu (in de Menu-browser) en de Ribbons weer. 

• Dito voor 3D Modeling 
 
 

 
fig.: de Ribbon met de C3A-tools in AutoCAD2009 

 
AutoCAD Architecture komt uit de doos met vier Workspaces: 

• Design toont zowel de Pulldowns, de toolbars als de Ribbons 

• Dito voor Document 

• ...en Detailing 

• Terwijl Visualization enkel de Pulldowns en de Ribbons toont. 
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6.7 C3A-Menu versie 2015 / 2016 / 2017 

Met de release 2012 werden nog een paar nieuwe functies aan het menu toegevoegd. Release 2015 zag de 
komst van de “donkere” interface, zoals elders in dit document werd beschreven. Dat maakte het nodig om 
alle icoontjes te herwerken, en dit voor zowel het “donker” als het “licht” thema. Voor de gebruiker verandert 
er evenwel niets: de functionaliteit blijft identiek aan de voorgaande versie. 
 
Zoals hoger vermeld is het terug mogelijk de bibtool vanuit het pulldown menu op de gewenste pagina te 
openen. Daarvoor waren een paar ingrepen in het menu zelf nodig – als gebruiker zal u daar niets van merken. 
Echter, het zo gehypete Lint verdreef inmiddels de pulldownmenu’s van het scherm, zodat de commando’s 
om de bib op een specifieke pagina te openen niet langer bereikbaar zijn. 
 
Gelukkig zijn de pulldown menu’s niet echt verdwenen. Het volstaat om de variabele MENUBAR op 1 te zetten 
om de pulldown menu’s terug op het scherm te zetten. Althans in de Full en de LT. In Architecture bevat het 
menu effectief geen pulldowns meer, en zal de gebruiker ze eerst moeten overhalen uit het Acad-menu. Om 
te vermijden dat men manueel variabelen zou moeten verzetten hebben C3Aset.scr aangevuld. Het volstaat 
dus om dit script eenmaal te laten lopen nà installatie van de C3A-Extensies v2014 om terug over de pulldown 
menu’s te beschikken. 
 
 

 
fig.: het C3A-Ribbon én de toolbar C3A_Extra 

 

 
 
 

           
 

fig.: de C3A Pulldown-menus. 
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6.7.1 C3A-Variabelen 

Vanaf de release 2012 bevat de C3A-variabelenlijst twee nieuwe regels. De eerste bevat het pad voor de C3A-
bibliotheek. Standaard staat dit bij de release 2014 reeds ingesteld op C:\Models\C3A2014_NL.bib. 
Een tweede regel is voorzien waar de gebruiker het pad naar z’n user-bibliotheek kan opgeven. Een 
standaardwaarde van C:\Models\mijnbib.bib is reeds vooringesteld. 
 

      
 
Om dit te kunnen realiseren diende de interne structuur van het bestand C3AVAR.lst enigszins te worden 
aangepast. In voorgaande versies waren de kolommen gescheiden door meerdere spaties. Voortaan zijn de 
kolommen gescheiden door één tabulatie. Dit maakt het mogelijk ook lange paden naar de bibliotheken te 
ondersteunen. 
 
 
Opm. : dit is enkel voor de Full AutoCAD ; bij de LT-versie bijv. staan deze “variabelen” vast in scripts en 
menu’s , omdat dat daar niet verder kan … 
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6.7.2 De C3A-knoppenbalk 

 
Deze bevat een paar nieuwe knoppen welke eveneens in de pulldowns en het Lint zijn opgenomen. 

6.7.2.1 Help 

Naast de knop waarmee de Userbib wordt opgeroepen, zit een Help-knop welke de Help omtrent de bibtool 
opgeroepen wordt. Helemaal op het einde van de knoppenbalk zit een tweede Help-knop, deze roept de Help 
op betreffende de andere commando’s in de Extensies. 
Beide Help-bestanden zijn volledig herbekeken en waar nodig bijgewerkt en aangevuld. 

6.7.2.2 BLK2BIB  

Deze functie laat toe om een block in de tekening te selecteren en deze weg te schrijven naar een userbib. 
De functie wordt opgeroepen op één van volgende manieren: 

• door op de commandoregel blk2bib te tikken 

• door in het C3A-Bouw pulldown menu het commando Blk2Bib te kiezen 

• door de knop in de knoppenbalk C3A-Extra te gebruiken 

• door de knop in de C3A-tab van het lint te gebruiken 
 
De functie verloopt als volgt: 

• de gebruiker wordt gevraagd het weg te schrijven block op het scherm te selecteren 

• vervolgens wordt er gevraagd om een positie op de schijf aan te geven waar het block zal worden 
weggeschreven. Naargelang de situatie zal deze selectie op één van volgende methodes verlopen: 

o Indien deze functie reeds eerder tijdens de huidige tekensessie succesvol is gebruikt, dan 
wordt hetzelfde pad herbruikt om het dialoogvenster te openen 

o Indien deze functie nog niet eerder tijdens de huidige tekensessie gebruikt is, dan wordt 
het userbib-pad dat in de C3A-variabelen is opgeslagen gebruikt om het dialoogvenster te 
openen 

o Mocht in de C3A-variabelen geen userbib-pad ingesteld zijn, dan opent het dialoogvenster 
in de actieve map 

• er wordt gecontroleerd of de map een LST-bestand bevat, en het dus om een bibmap gaat. Is zulks 
niet het geval, dan wordt de gebruiker verzocht een andere map te kiezen. 

• indien deze map reeds een block met dezelfde naam bevat, dan wordt gevraagd of deze mag 
overschreven worden 

• vervolgens wordt gevraagd om een optionele commentaar van max. 15 karakters lang in te tikken. 
Eventueel langere input wordt ingekort tot 15 karakters. 

 
Hiermee eindigt het aandeel van de gebruiker. De functie doet de rest: 

• het geselecteerde block wordt geïsoleerd 

• er wordt ingezoomd zodat het block schermvullend is 

• indien er commentaar voorzien is, wordt er 80% uitgezoomd en gepand zodat het block tegen de 
bovenrand van het scherm aan staat, en er wordt een tekststijl aangemaakt 

• op het invoegpunt van het block wordt een groen punt neergezet in de vorm van een cirkel met een 
kruisje door. De puntgrootte bedraagt 10% van de schermhoogte. 

• indien er commentaar voorzien is, wordt deze als een rode tekst met de nieuwe tekststijl neergezet 

• er wordt een slide gemaakt met dezelfde naam als het block, en de slide wordt in de gekozen map 
weggeschreven 

• het punt wordt gewist, indien er commentaar werd gevraagd, 
wordt ook de tekst gewist 

• het block wordt in de gekozen map weggeschreven 

• indien het om een nieuw block gaat wordt het LST-bestand in 
de gekozen map aangevuld met de nieuwe blocknaam 

• alles wordt opnieuw in de uitgangspositie gebracht 
 
In de bibliotheek bevindt zich nu het nieuwe block. Een groen "viziertje" 
duidt het invoegpunt aan. Indien commentaar werd ingetikt, staat deze in rode letters onder het block. 
Nota: Deze functionaliteit is niet beschikbaar in AutoCAD LT. 
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6.8 C3A-Extensies Setup 

De Setup-bestanden voor de C3A-Extensies zijn beschikbaar op C3A.net, exclusief voor C3A-Userclubleden. 
Let er wel op dat er aparte versie zijn voor AutoCAD LT, AutoCAD Full en AutoCAD Arch., en ook apart voor 
een 32-bit of een 64-bit versie. 
 
Hieronder een overzicht van de setup-procedure: 
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Na de setup komt een extra Ribbon als partiële menu beschikbaar. 
 

 
 
De C3A-Variabelen aanpassen van in AutoCAD via bovenstaande dialoogbox blijft een voorrecht voor de Full 
versie, bij AutoCAD LT zit dit vast in de menu’s en ini-bestanden en is dit niet zo dynamisch aan te passen… 
 

 
Lees ook eens de info in de bijhorende Help-file!!!! 
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6.9 Digitale Bouwaanvraag in Vlaanderen– werkmethodiek met AutoCAD én Revit  

6.9.1 Overzicht 

In de periode 2012-2013-2014 hebben architecten/c3a-userclubleden - Tom Leyman, Christophe Van Oyen, 
Koen Willem en Jos Vandamme , in naam van of in opdracht van de architectenverenigingen, deelgenomen 
aan een reeks overlegmeetings ivm de voorbereiding tot de lancering van de Digitale Bouwaanvraag in 
Vlaanderen.   Dit werd georganiseeerd door http://rwo.vlaanderen.be  (Beleidsdomein Ruimtelijk Ordening 
– Woonbeleid van de Vlaamse Overheid) , ook een team van Stad Antwerpen (als stad/gemeente met de 
diensten Stedenbouw e.d.) nam deel aan deze voorbereidende werkvergaderingen ter voorbereiding van de 
Digitale Bouwaanvraag in Vlaanderen. 
 
Ondertussen vernemen we nu en dan al eens van sommige architecten uit onze C3A-Userclub specifieke 
vragen mbt de opbouw van de plannen ter voorbereiding van de digitale bouwaanvraag, en er zijn effectief 
al hier en daar zo’n digitale bouwaanvragen ingediend (maar veel te weinig …) .  Een reeks infosessies in 2015 
/ 2016 ( via rwo.vlaanderen i.s.m. architectenverenigingen) hebben niet meteen het gewenste effect gehad 
dat nu massaal bouwaanvragen digitaal ingediend worden, nochtans: blijkbaar zou in Vlaanderen , alleen al 
als besparing bij alle plot- en printwerk, zo’n 18 miljoen EURO per jaar kunnen bespaard worden. En … dan is 
wellicht nog de efficiëntie en tijdsbesparing niet meegerekend. 
 
Zoals de opmaak van de tekening nu als norm gedefiniëerd werd, is het vooral met REVIT heel efficiënt te 
organiseren dan alle bouwaanvraag-PDF’s er goed gecontroleerd uitlopen !!! 

6.9.2 Praktisch: zie omgevingsloket.be  

De portaalsite http://www.omgevingsloket.be is de startpagina voor alle vragen, handleidingen, normen én 
het stappenplan van aanpak :  

 
PS.  In Nederland is dit https://www.omgevingsloket.nl …  
 

Het  “normenboek met architect” (PDF van 2.2 Mb,  27 paginas) - gebruik je als architect bij de 
dossiersamenstelling. Er staat duidelijk opgelijst in welke formaten en hoe de plannen en foto's moeten 
opgemaakt worden om ze correct digitaal te kunnen opladen. 

  

http://rwo.vlaanderen.be/
http://www.omgevingsloket.be/
https://www.omgevingsloket.nl/
https://www.omgevingsloket.be/documents/14614/51144/Normenboek+met+architect/eecbb27f-7b57-4e65-8a15-9ef0c2d05e9a
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6.9.3 Praktische aanpak en voorbeeld met AutoCAD 

De C3A_Plot_met_Xrefs.dwg uit voorgaande voorbeelden/oefeningen hebben we aangevuld met enkel extra 
layouts, met een benaming zoals gevraagd conform de “norm” : 
 

 
 
Dit is dus eigenlijk een “View-Drawing”, waarin via Xrefs de aparte tekeningen (plannen, doorsnedes, gevels 
…) in een ModelSpace kunnen samengebracht worden, met dan de verschillende layouts die de afzonderlijke 
plannen, doorsnedes en gevels weergeven zoals gevraagd conform de digitale bouwaanvraag. 
 
Voor de opbouw van zo’n 
View-drawing via Xrefs, en 
de aanmaak van de 
PlotLayouts: die de 
voorgaande info in deze 
workshop-bundel. 
 
Eens de tekening opgezet is, 
kan je via Publish alle 
Layouts (via een Sheet List) 
alle Layout ineens 
uitdraaien naar PDF’s : 
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Na een Publish heb je aldus meteen alle gewenste PDF’s ineens beschikbaar : 
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6.9.4 Praktisch met Revit  

 
Al in 2014 werd een heel praktisch voorbeeld uitgewerkt in Revit met de bouwaanvraag voor de uitbreiding 
van het C3A-gebouw als voorbeeld.  Vooral om te toetsen hoe de aanpak in Revit best kan gebeuren. 
Hieronder een beknopt overzicht van het resultaat. Naast een set tekeningen voor de bestaande toestand 
(en de af te breken aanduidingen) zijn een reeks aparte plannen nodig van de (ver-) nieuwbouw :  
 

 
 

Per grondplan/aanzicht/gevel moeten aparte PDF’s aangeleverd worden, verplicht op schaalvoorstelling 1/100 , met 

specifieke benamingen per plan (zie het “normenboek met architect” )  
 

 
 

 
 

https://www.omgevingsloket.be/documents/14614/51144/Normenboek+met+architect/eecbb27f-7b57-4e65-8a15-9ef0c2d05e9a
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In het “normenboek met architect” staat specifiek beschreven wat allemaal moet voorzien worden 
op een inplantingsplan:  
 

 
 
En er zijn ook heel specifieke eisen voor een aantal plannen vereist voor de brandweer : 

 
 

  

https://www.omgevingsloket.be/documents/14614/51144/Normenboek+met+architect/eecbb27f-7b57-4e65-8a15-9ef0c2d05e9a
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Wat bij de voorbereide besprekingen ook aan bod gekomen 
was, maar de eindmeet niet gehaald heeft, is een puntje 2.3 in 
het normenboek met een “overzichts-tekening”. 
 
3D-modellen zijn vrij aan te leveren, is geen verplichting … ook 
bijkomende visualisaties zijn “toegelaten”  
 
Maar … enkele “overzichts-tekeningen”.erbij aanleveren, zodat 
de ambtenaar van Stedenbouw zich toch snel een volledig 
overzicht van het project kan voorstellen (zoals de PDF onderin) 
was beter ook een verplichting geweest … 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Wij hopen dat u de Digitale Bouwaanvraag voorbereidingen met Revit aanpakt, want dat is toch vééél 
efficiënter dan met een CAD-systeem.    
 
En .. ongetwijfeld zal het niet lang meer duren dat bij zo’n bouwaanvragen meteen gevraagd wordt naar 
een bruikbaar BIM-model … zoals het onlangs in UK al een verplichting geworden is. 
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6.10 C3A-Extensies op C3A.net 

Deze Workshop-tekst, én ook de C3ACAD-Extensies zijn exclusief voor C3A-Userclubleden te downloaden via 
ons C3A.net: 
 

 
 
Let erop dat de voorgaande C3ACAD-bibliotheken integraal vervangen werden door de uitgebreidere 
C3A2014_NL.bib en evengoed bij AutoCAD LT én de Full AutoCAD (zelfs bij REVIT) te gebruiken is… zowel bij 
de release 2015 / 2016 / 2017  én 2018 . 
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6.11 C3A-Services 

Een belangrijk aspect om deze software goed in gebruik te nemen zijn ook de vele C3A-infosessies, workshops 
en goed voorbereide cursussen om deze modules zo goed mogelijk in de vingers te krijgen. 
 
We rekenen erop dat zoveel mogelijk C3A-Userclubleden/AutoCAD-gebruikers toch eens wat tijd vrijmaken 
om deze nieuwe software optimaal te kunnen toepassen. Voor de kostprijs van onze gratis workshops en 
onze goed uitgewerkte cursussen (die trouwens voor de helft met de Vlaamse KMO-Portefeuille kunnen 
betaald worden) moet u het zeker niet laten! Een bespreking van de opzet en alle voorzieningen bij deze 
modules moet alle deelnemers niet enkel een beter inzicht in alle faciliteiten bieden, maar is ook bedoeld om 
van gedachten te wisselen onder de Userclubleden. 
 

 
 
 
 
Hou dus de C3A-Website, luik Opleidingen (met de cursussen en workshops) in de gaten! 
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