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• Welcome, Tervetuloa –paneelin hyödyt (2:38)

• System Options → Sketch, sketsin asetukset (7:02)

• Toolbars, työkalupalkit (10:03)

• Shortcut Bars, pikavalikot (11:08) 

• Shortcut Keys, pikanäppäimet (14:06)

• Mouse Gestures, hiiripyörän toiminnot (26:00)

• File Locations, tiedostopolut (27:35)

• Save/Restore Settings, asetuksien tallentaminen ja jakaminen (30:26)

Sisältö (esitysajat videolla)



Tervetuloa –paneelin hyödyt

Lukitse eniten
käytetyt tiedostot

Kirjautuminen
SW portaaleihinKaikki Template –tiedostot näkyville

R-näppäimellä saat
tämän paneelin esiin.

Poista tarpeettomat
tiedostot näkymästä



Tervetuloa –paneelin hyödyt

Linkit itseopiskelumateriaaleihin Pysy ajan tasalla uusimmista SW päivityksistä.



Sketch –asetukset

Kokeile asetettuja ominaisuuksia
luomalla uusi sketsi johonkin tasoon.

Klikkaa hiiren oikeaa ja aktivoi Sketch 
Numeric Input.



Työkalupalkit

Puuttuuko jotain?
Klikkaa hiiren oikeaa
harmaan palkin alueella.



Pikavalikot

Paina S-näppäintä grafiikka-alueella
saadaksesi pikavalikon esille.

Klikkaa hiiren oikeaa päästäksesi
muokkaamaan pikavalikkoa.

Pikavalikko on muokattavissa
Part, Assembly, Drawing ja 
Sketch –kohtaisesti.

Voit lisätä pikavalikkoon kokonaisia
työkaluryhmiä tai yksittäisiä toimintoja
raahaamalla (drag) niitä pikavalikkoon.

Voit poistaa tarpeettomia
toimintoja raahaamalla niitä
pikavalikon ulkopuolelle.



Pikanäppäimet

Kirjoita hakukenttään ‘normal’.

Aseta oletuksena olevan
näppäinyhdistelmän tilalle ‘N’.

Kyseinen näppäin on kätevä, kun halutaan
kääntää joko lähimpänä oleva tai valittu
tasopinta kohtisuoraksi näkymäksi.



Pikanäppäimet

Kirjoita hakukenttään ‘short’. 

Aseta oletuksena olevan
näppäimen tilalle ‘SpaceBar’ 
eli paina välilyöntiä. Kyseinen näppäin on kätevä, kun siihen osuu

sokkonakin helposti ja lisäksi se on kätevästi
linkitettävissä 3D-hiiren johonkin näppäimeen.



Pikanäppäimet

Myös nämä on hyvä muistaa! 



Pikanäppäimet

Command confirmation

Sketch confirmation

Edit Part confirmation

D = Komennon Kuittaaminen

Valinnan filtteröinti
X Pinnat
E Reunasärmät
V Pisteet

F5 Selection Filter
F3 Quick Snaps

Alt+TAB = Vaihda aukiolevien ohjelmien

välillä (SolidWorks, Visualize, Composer, 

Excel jne.)

Ctrl+Drag = Kopioi osa kokoonpanossa

Ctrl+TAB = Vaihda aukiolevien SolidWorks 

dokumenttien välillä

Alt+Nuolet Kierrä

Ctrl+Nuolet Siirrä

Shift+Nuolet Käännä



Hiiripyörä

Kirjoita hakukenttään haluttuja toimintoja vastaava
nimi tai ainakin muutama alkukirjain. 

Raahaa (drag) toiminto
hiiripyörään halutulle
paikalle.

Käyttötilanteessa hiiripyörä tulee näkyville painamalla
hiiren oikea pohjaan ja liikauttamalla hiirtä johonkin
suuntaan.



Tiedostopolut

Kannattaa luoda ‘SWData’ –tyyppinen
kansio johonkin sellaiseen paikkaan, 
johon kaikilla SW käyttäjillä on pääsy.

Tässä lomakkeessa voit muokata kaikki halutut tiedostopolut
yhdellä kertaa. Suositus on, että ainakin Document Templates, 
Sheet Formats ja BOM Templates olisivat keskitettyjä asetuksia.



Asetuksien jakaminen

Restore –painikkeella voit tuoda
asetukset halutulle koneelle.

Tallenna asetukset sellaiseen paikkaan, 
josta muidenkin käyttäjien on helppo
ne löytää.



AIPWorks etäkoulutus
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