
Et af de parametre, som giver en virksomhed 
mulighed for at gennemføre hurtige, fejlfrie og 
gennemarbejdede konstruktionsforløb, er bl.a. at 
allerede eksisterende data kan findes og genbru-
ges. Det er også vigtigt, at alle i hele organisatio-
nen har adgang til projekt data, kan arbejde side-
løbende og at der ikke sker misforståelser, eller 
at der gemmes oveni data, som bør beskyttes. Ved 
at overføre CAD data, og også gerne andre data til 
Vault, vil virksomheden kort sagt få en mere effek-
tiv produktudviklingscyklus.

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til nye brugere af Vault, som 
til daglig bruger Inventor som konstruktionsplat-
form.

MÅL

Målet med kurset er, at give dig fuldt overblik over, 
den integrerede Inventor og Vault arbejdsmetode, 
og at lære dig at drage nytte af de fordele Vault 
tilbyder.

DIT UDBYTTE

Efter kurset vil du være fortrolig med den integre-
rede Vault og Inventor platform, og du vil have fået 
indarbejdet nogle gode vaner og rutiner, som du 
skal til at bruge i det daglige. Du lærer at forstå, 
hvordan Vault behandler data og hvordan data 
tilføres til Vault.

Autodesk Inventor Vault 

INDHOLD

• Grundlæggende forståelse for Autodesk Vault

• Projekt filer

• Tilføjelse af filer til Vault

• Reservering og frigivelse af filer

• Inventor og Vault

• Genbrug af data ‘Copy design’

• Avanceret søgning

• Omdøbning og oprydning i mapper og filer 
‘Rename’ og ‘Move’

• Bliv mobil, om at benytte den bærbare 
computere sammen med Vault

• Vault autoloader

• Vault brugeradministration

FORUDSÆTNING FOR DELTAGELSE:

Du skal arbejde med Inventor dagligt. Du behøver 
ikke at kende til Vault på forhånd.

INVENT KURSER ER ET FORLØB

Efter kurset får du 30 dages fri support, i relation 
til det underviste materiale. Så kommer du godt i 
gang med de nye værktøjer.

VARIGHED: 1 dag.
2 års kamp med at få Vault’en til at virke, og med 2 forskellige samar-
bejdspartnere.

Lars fra Invent får chancen og løser gåden på 2 timer.
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