
Potøebujete pracovat s

databázemi v AutoCADu LT?

Pracujete s databází v

AutoCADu a chybí vám levný

nástroj pro dal�í u�ivatele

na zpracování databáze

propojené s výkresem?

Vyzkou�ejte aplikaci DataView LT,
která vám umo�ní pracovat s
databázemi pøipojenými k výkresu
tak, aby va�i práci mohli pou�ívat
i dal�í lidé, kteøí pracují s
AutoCADem LT. Práce s databází
v AutoCADu pro vás bude mít
vìt�í význam díky mo�nosti vyu�ití
dat �ir�ím okruhem u�ivatelù.

Program poskytuje oboustranný
pøístup  z entity AutoCADu do
databáze a z databáze k entitì.
Databázi je mo�né plnohodnotnì
editovat pøi zaji�tìní integrity dat.

Databázový záznam lze zobrazit v
dialogovém panelu, kde ka�dá
øádka pøedstavuje jednu polo�ku.
Tento dialog podporuje více
spojení jedné  entity i více
záznamù asociovaných s jedním
spojením.

Druhá mo�nost pøístupu k
databázi je tabulkový datový
pohled na celou databázi.
Z takovéto tabulky je mo�né
kliknutím na záznam vybrat entitu
s automatickým zoomem na
entitu podobnì jako v AutoCADu
Map R3 a AutoCADu 2000.

Konfigurace programu je velmi
jednoduchá a DataView je velmi
snadno ovladatelný. Ovládací
prvky odpovídají standardu

Windows a AutoCADu. Dialogová
okna v programu DataView jsou
nemodální a mù�ete tedy pracovat
v AutoCADu LT, i kdy� je dialogové
okno otevøené.

DataView podporuje vìt�inu
databázových formátù. Pøímý
pøístup je do databází MS Access,
Dbase, FoxPro, Paradox, Excel a
textových souborù. Dal�í databáze
je mo�né vyu�ít prostøednictvím
ODBC.

DataView pracuje v AutoCADu LT
98 (doporuèeno) a v AutoCADu LT
97 a je urèen pro zpracování
databází pøipojených v AutoCADu
a AutoCADu Map. Podporovány

jsou výkresy s pøipojenou databází
v AutoCADu R13, R14, AutoCAD
Mapu (R1, R2, R3) i AutoCADu
2000 a AutoCADu Map 2000
ulo�ené ve formátu AutoCAD R14.

Platforma

Podporované databáze

Dal�í informace

Na internetové adrese
http://www.cadstudio.cz/dataviewcz
naleznete aktuální informace a plnì
funkèní demo verzi omezenou na
poèet úkonù. Dal�í informace získáte
u va�eho prodejce produktù
Autodesku.

DataView LT databáze v AutoCADu LT

Vá� prodejce:


