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Renderen met Artlantis 6.x vanuit professionele
CAD programma’s zoals SketchUp Pro, ArchiCAD,
VectorWorks, AutoCAD, 3DS Max, VIZ, Arc+, MAYA. Met
toevoeging van de universele standaarden DWF, OBJ en
FBX zijn vrijwel alle 3D programma’s als invoer te gebrui-
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ken. Samen met de verbeterde DXF, DWG en 3DS.
CINEMA 4D, LightWave, modo, SoftimageIXSI, Poser en
vele andere.
Nieuwe Fysisch georiënteerde render engine, CPU gebaseerd.

NUR-code: 648 Bouwkunst, Architectuur

Artlantis R & Artlantis Studio
Welkom bij de handleiding voor Artlantis 6 render programma. Zowel Artlantis Render versie
6.x als de extra opties bij Artlantis Studio worden besproken.
Deel I is in het geheel toegespitst op het snel leren
gebruiken en werken met dit renderprogramma.
Het is ook prima geschikt voor mensen die met de
demo aan de slag willen.
Het eerste stuk van deel II geeft achtergrond informatie over de menu’s in 6. Het andere stuk geeft
de schermen van versie 5, waarbij alle belangrijke
menu’s en de te gebruiken volgorde om met het
programma te kunnen te werken aan de orde
komen. Versie 6 heeft veel overeenkomst met de
goede nieuwe interface van 5, echter de motor van
versie 6 is geheel nieuw.

Handleiding Artlantis deel II
Schermafdrukken en uitgebreide uitleg van Artlantis menu’s.
Menu beschrijvingen met de werking.
Deel II is een nog niet geheel aan versie 6 aangepaste uitgave. Het gaat over Artlantis 5. 90% van de functies en de
werking komen overeen met die van versie 6. U kunt met deel
II en deel III dus prima aan de slag om de werking van Artlantis te leren kennen.
Paginanummers deel II: pagina 200 - 281.

Handleiding Artlantis deel III
Step by Step methode: schermafdrukken en uitleg van Artlantis Studio met iVisit, 360º panorama’s, iPad, iPhone, Androïd
tablets en smartphones en interactieve internet pagina’s
(Flash). Met alle mogelijkheden van Artlantis Studio.
Paginanummers deel III: pagina 300 - 358.

Handleiding Artlantis 6 deel I
Benodigde computer hardware. Download, installatie en licentie gegevens invullen. Daarna maakt u simpele renderingen om de interface goed te leren kennen. De voorbeeld
bestanden staan op de bijgeleverde CD-ROM.
Paginanummers deel I: pagina 1 - 57.
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Informatie over render programma’s :
http://www.ontmoeting.nl/renderzone/
Standaardwerk over 60 render programma’s:
http://www.ontmoeting.nl/render/index.html

Artlantis programma © Advent, Frankrijk.

Bijlage: 1 CD-ROM (Windows / Macintosh).
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