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Vi har brukt tid på mange forbedringer til fordel for våre 
abonnenter. Vectorworks Service Select abonnenter 
får mettet sitt behov for opplæringsmaterialer, 
Vectorworks-ressurser og mobil Vectorworks-funk-
sjonalitet. I 2014-utgaven vil du merke et antall 
forbedringer, så logg på Vectorworks Service Select 
portalen i dag for å begynne å dra nytte av disse store 
fordelene. Hvis du ikke er abonnent, kan du kontakte 
oss for informasjon om hvordan du kan bli medlem.                

Nye Vectorworks-bibliotek
Vi har lagt til et stort utvalg nye Vectorworks-symbol-
bibliotek og teksturbibliotek av beste kvalitet. Disse 
ser bra ut på tegningene dine:

Nye opplæringsressurser
I opplæringsdelen av Vectorworks Service Select 
portalen vil du finne flere enn 190 opplærings-
ressurser, inkludert videoer og dokumenter tilpasset 
de ulike bransjene som bruker Vectorworks-
programmer. Enkelte av ressursene fokuserer på nye 
brukere, og lærer deg det grunnleggende om alt fra 
Vectorworks-grensesnittet til hvordan vanlige verktøy 
og kommandoer brukes. I tillegg tilbyr vi et utvalg 
dyptgående veiledninger om ulike tema som lærer 
deg de anbefalte metodene for effektive 
arbeidsrutiner. Du vil finne noe som interesserer deg 
uansett om du er en ny bruker eller på vei til å bli en 
rutinert bruker eller ekspertbruker.

• Artinox & Franke vasker
• Arroway Textures™ tre nr. 1
• Arroway Textures betong nr. 1
• Arroway Textures fliser nr. 1
• Arroway Textures parkett nr.  1
• Arroway Textures teglstein
• Arroway Textures stein 1
• Arroway bildefyll 1
• B&B Italia Bend sofa
• Bradley inventar og tillegg
• Girsberger kontormøbler
• Greenscreen® Trellising System

• Utomhus stein og kampestein
• RINN teksturer
• Stillas
• Oppdatert Altman belysning
• Oppdatert DTS belysning
• Oppdatert ETC belysning
• Oppdatert Martin® belysning
• Oppdatert Mole-Richardson belysning
• Oppdatert Robe belysning
• Oppdatert Wybron belysning
• Vitra Eames møbler
• Nye VBvisual planter 
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