
Hlavní pfiedností tûchto pfiekladaãÛ je pfiím˘
pfiístup z prostfiedí programu AutoCAD,
AutoCAD Mechanical nebo Mechanical
Desktop, grafické uÏivatelské prostfiedí slouÏící
k nastavení konfiguraãních parametrÛ pfiekladu
a nástroje pro dávkové zpracování vût‰ího
poãtu souborÛ najednou. V‰echny tfii pfiekla-
daãe jsou obsaÏeny na jednom instalaãním CD
lze je pouÏívat po dobu tfiiceti dní ZDARMA.
Pro trvalé pouÏívání jsou jednotlivé moduly
aktivovány autorizaãním kódem.

IGES
Standard IGES pro v˘mûnu digitálních dat byl
pfiijat vládou Spojen˘ch státÛ americk˘ch
a velk˘mi spoleãnostmi po celém svûtû. Shoda
s tímto standardem je vyÏadována i iniciativou
vlády USA známou pod oznaãením CALS.

AutoCAD IGES 2000i je integrovateln˘ do
AutoCADu 2000i, AutoCADu Mechanical 2000i
a je standardní souãástí programu Mechanical
Desktop 5.

VDA-FS
Standard VDA-FS je vyuÏíván pro pfienos mo-
delÛ tvofien˘ch povrchov˘mi plochami a popu-
laritû se tû‰í zejména mezi nûmeck˘mi auto-
mobilkami a jejich smluvními partnery po celém
svûtû.

AutoCAD VDA-FS 2000i je integrovateln˘ do
programu Mechanical Desktop 5 (ale není dos-
tupn˘ pro AutoCAD 2000i a AutoCAD
Mechanical 2000i). 

STEP
Protokol v˘mûny dat STEP byl definován
Mezinárodní organizací pro normalizaci
(International Standards Organisation, ISO)
a získává stále vût‰í podporu v automobilovém,
leteckém, energetickém a obranném prÛmyslu
po celém svûtû. STEP se stává nejãastûji
pouÏívan˘m formátem pro pfienos modelÛ obje-
mov˘ch tûles.

AutoCAD STEP 2000i je integrovateln˘ do
AutoCADu 2000i, AutoCADu Mechanical 2000i
a programu Mechanical Desktop 5.

AutoCAD Data Extension: Autodesk hovofií
va‰ím CAD jazykem

Instalaãní CD AutoCAD
Data Exchange 2000i
obsahuje tfii plnû
vybavené pfiekladaãe:

• AutoCAD IGES 2000i

• AutoCAD VDA-FS 2000i

• AutoCAD STEP 2000i

Pofiiìte si upgrade je‰tû
dnes, pokud se nechcete
pfiipravit o rozhodující
konkurenãní v˘hodu!

¤e‰ení pro uÏivatele programÛ AutoCAD® 2000i, AutoCAD®

Mechanical 2000i a Mechanical Desktop Release 5, ktefií potfiebují vyuÏí-
vat soubory z jin˘ch CAD systémÛ, efektivnû pracovat ve smí‰en˘ch
CAD prostfiedích a odevzdávat v˘kresy ve smluvnû poÏadovan˘ch for-
mátech. Nástroje obsaÏené na AutoCAD® Data Exchange 2000i
zaji‰Èují jednoduchou, elegantní a úplnou transformaci dat mezi rÛzn˘mi
CAD systémy a vyuÏívají dnes nejpopulárnûj‰í formáty pro v˘mûnu dat:
IGES, VDA-FS a STEP.
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Product Features
+ = new features

Shoda se standardy

Pfiekladaã IGES
AutoCAD IGES 2000i podporuje definici for-
mátu IGES verze 5.3; importuje IGES soubo-
ry odpovídající IGES 5.3 a dfiívûj‰ím verzím,
a také exportuje soubory odpovídající
IGES 5.3. IGES Translator rovnûÏ podporuje
podmnoÏinu definice IGES pouÏívanou
Japonskou asociací v˘robcÛ automobilÛ
(JAMA) verze 1.04. Navíc importuje soubory,
které odpovídají standardu vlády USA pro
v˘mûnu dat MIL-D-28000 a umoÏÀuje export
souborÛ MIL-D-28000 pro následující
podmnoÏiny definice:

• CALS tfiída I (technické ilustrace) 

• CALS tfiída II (strojírenské v˘kresy) 

• CALS tfiída IV (geometrie pro NC obrábûní)

Pfiekladaã VDA-FS
AutoCAD VDA-FS 2000i podporuje definici
formátu VDA-FS verze 2.0; importuje soubory
VDA-FS odpovídající definici VDA-FS 2.0
nebo dfiívûj‰ím verzím, a rovnûÏ exportuje
soubory kompatibilní s VDA-FS verze 2.0.

Pfiekladaã STEP
AutoCAD STEP 2000i odpovídá definici pro
standard STEP AP203 a podporuje tfiídy
pfiizpÛsobení 2, 4 a 6. Vyhovuje rovnûÏ defini-
ci STEP AP214 CC2.

Systémové poÏadavky

Kromû poÏadavkÛ nezbytn˘ch ke spu‰tûní
programu AutoCAD 2000i, AutoCAD
Mechanical 2000i nebo Mechanical Desktop
Release 5 je vhodné mít k dispozici alespoÀ
1 GB RAM a 1 GB volného diskového pros-
toru. PoÏadavky na RAM a diskov˘ prostor se
budou li‰it podle nastavení voleb pfiekladu
a podle velikosti a komplexnosti pfiekládan˘ch
souborÛ.

Jednejte je‰tû dnes!

KdyÏ si zvolíte pro v˘mûnu dat programy
spoleãnosti Autodesk, získáte nejkvalitnûj‰í
nástroje od svûtovû nejúspû‰nûj‰ího doda-
vatele technologií pro poãítaãem podporované
navrhování. AutoCAD Data Exchange 2000i
je spoleãnû s dal‰ími doplÀkov˘mi produkty
dodáván po celém svûtû prostfiednictvím sítû
autorizovan˘ch systémov˘ch stfiedisek
Autodesku (ASC) a autorizovan˘ch dealerÛ
s oborovou akreditací MCAD. U nich si také
mÛÏete vyÏádat poskytnutí bezplatné zku‰eb-
ní verze.

Chcete-li zjistit adresu nejbliÏ‰ího ASC nebo
autorizovaného dealera MCAD produktÛ,
zavolejte zdarma Informaãní linku ãi nav‰tivte
uvedenou webovou stránku 

Informaãní linka

âeská republika

Slovenská republika

0800 11 22 77

www.autodesk.cz/dataexch
www.autodesk.com/dataexch

AutoCAD Data Exchange 2000i

Autodesk, s.r.o.
Jeseniova 245/1
130 00 Praha 3
âeská republika

Autodesk, logo Autodesku, AutoCAD a Mechanical Desktop jsou
registrované obchodní známky ve Spojen˘ch státech a dal‰ích
zemích. V‰echna ostatní jména znaãek, produktÛ nebo obchodní
známky se zde objevují pouze z dÛvodu pfiesné identifikace a
náleÏí jejich majitelÛm.
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Hlavní vlastnosti IGES VDA-FS STEP

Konfigurace v grafickém uÏivatelském prostfiedí • • •
Dialogová okna pro nastavení voleb pfiekladu, v˘bûr souborÛ a inicializaci pfiekladu • • •
Opakované pouÏití nastaven˘ch parametrÛ pfiekladu • • •
Podpora objemov˘ch tûles programu AutoCAD®, AutoCAD® Mechanical • • •
a Mechanical Desktop®

Podpora ploch NURBS (nonuniform rational B-spline) • • •
Dávkové zpracování pfiekládán˘ch souborÛ • • •
Pfiím˘ pfiístup z prostfiedí programu AutoCAD 2000i • •
Pfiím˘ pfiístup z prostfiedí programu Mechanical Desktop 5 • • •
Zpracování souborÛ jednotlivû, nebo v dávce • • •
Vytváfiení podrobn˘ch záznamÛ o prÛbûhu pfiekladu • • •
Rozsáhlá online nápovûda • • •
Naãítání IGES kfiivek a ploch v uÏivatelem definované pfiesnosti •
Podpora IGES CALS tfiíd I, II a IV v˘bûrem parametru •
Pfieklad kót, poznámek a textÛ •
Naãítání IGES souborÛ obsahujících více v˘kresÛ •
Pfiesné naãítání a ukládání VDA-FS kfiivek a ploch •
Ukládání kfiivek a ploch v uÏivatelem definované pfiesnosti •
Pfiesné ukládání kfiivek a ploch • • •
Podpora entit

2D a 3D drátová geometrie • • •
Plochy a ofiezané plochy (pravidelné, parametrické, NURBS a dal‰í) • • •
PodmnoÏiny, skupiny, hladiny •
Texty, anotace, symboly, poznámky •
Kóty •
3D B-Rep objemová tûlesa • •
Spline plochy a ofiezané kfiivky •
Skupiny a v˘bûrové mnoÏiny •
Ofiezané plochy s topologií •


