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Algemeen: 

 In Juni 2010 is MatrixCAD 2010 voor AutoCAD 2010 beschikbaar gekomen. Dat betrof enkel 

ondersteuning voor 32-bits besturingsystemen. 

 Vanaf September 2010 is MatrixCAD 2010 zowel in een 32-bit als in een 64-bit versie beschikbaar. 

 Gelijktijdig is ook MatrixCAD 2011 zowel voor 32-bit als in een 64-bit versie beschikbaar.  

 Functioneel zijn deze 4 versies identiek. 

 Hieronder volgt een herhaling van de release notes die in Juni 2010 uitgebracht zijn: 

 

Versies: 

 Voor elke versie van AutoCAD is er een bijbehorende MatrixCAD installatieset. 

 Kies de juiste set voor uw AutoCAD-versie vanaf de CD-ROM of vanaf de website. 

 

Installatie: 

 Pak het ZIP-bestand uit. 

 Dubbelklik op ‘setup.exe’. Hierna start de installatie. 

 Volg en beantwoord de vragen op het beeldscherm. 

 Hierna is de installatie van de software voltooid. 

 

Licentie: 

 Voordat u de software voor de eerste keer start, dient u het licentiebestand bij de hand te hebben.  

 Dit bestand heeft de naam MxC****.mdu. Hierbij staat **** voor het serienummer van uw licentie.  

Het serienummer vindt u op een stikker of een label aan de softwaresleutel. 

 Het licentiebestand is in maart 2010 automatisch aan alle abonnementhouders per e-mail toegestuurd. 

Indien u deze niet of niet meer heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met de helpdesk per 

telefoon via (024) 3434380 of per e-mail via matrixcad@matrix-software.nl.  

 Indien u het licentiebestand eerder heeft ingelezen (bijvoorbeeld voor MatrixCAD 2008 of eerder) dan 

is uw licentie reeds gereed en kan direct worden gestart. 

 Indien dit (nog) niet heeft plaatsgevonden, vraagt de software tijdens de eerste keer opstarten om de 

licentie te upgraden. Volg de instructies op het beeldscherm. 

 

Instellingen: 

 Indien u via menubars wilt werken, kunt u deze aanzetten door het 

commando MENUBAR in te tikken en de waarde van 0 op 1 te zetten. 

Aan de bovenzijde van uw beeldscherm verschijnen de menubars. 

 Indien u binnen de commanda’s keuzes wilt maken via het screen 

menu, kunt u deze aanzetten via: Tools -> Options -> tabblad Display 

-> vinkje Display screen menu aanzetten. 
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