Beschrijving Screen Tablet
Het door E&K Informatisering ontwikkelde Screen Tablet is bedoeld voor
gebruikers die AutoCAD willen bedienen met een alternatieve interface die
zeer eenvoudig is in gebruik en gemakkelijk en snel is aan te passen.
De applicatie is de softwarematige vervanging van het bekende tablet
(digitiser). Bij voorkeur wordt hierbij gebruik gemaakt van een 2e scherm.

Werkwijze:
Bij het laden van Screen Tablet wordt de meest recente tablet configuratie op het scherm
getoond met zijn specifieke instellingen.

Commando’s worden geactiveerd door een simpele muisklik op het betreffende symbool.

Via de optie “Tablet – Library Manager” verschijnt het scherm waarmee een tablet
configuratie kan worden ingesteld.

In het bovenstaande scherm kunnen de algemene instellingen van een Tablet Configuratie
worden ingesteld, zoals het aantal Kolommen, Rijen Celhoogte en Doorzichtigheid.
Via de optie “Select Library” en de knop “Set Current” kan een andere Tablet Configuratie
worden geladen.

Via de optie “Edit – Current Library Manager” kunnen de algemene instellingen van de
huidige Tablet Configuratie worden ingesteld.
Via de optie “Edit – Cell Details”, of door met de rechter muisknop op een Cel te klikken,
kunnen de instellingen van een bepaalde Tablet Cel worden ingesteld.

In het bovenstaande scherm kunnen de instellingen van een Tablet Cel worden ingesteld,
zoals het uit te voeren Commando en het bijbehorende Symbool. Het commando kan bestaan
uit een standaard of aangepast AutoCAD commando, een script of een eigen functie, met of
zonder parameters.
Via de knop “Select Cell” kan een andere Cel worden geselecteerd en worden aangepast.

Via de optie “View – Column Headers / Row Headers en Status Bar” worden respectievelijk
de Kolomletters, Rijnummers en Statusbar getoond:

Voor meer informatie betreffende deze, en andere zeer handige AutoCAD Tools, kunt u
contact opnemen met:
E&K Informatisering BV
Postbus 3270
4700 GG Roosendaal
Tel. (0165) 54 13 13
info@EenKInformatisering.nl

