7. Help
Ocad is een zeer krachtig tekenprogramma met heel veel functies en mogelijkheden. Gelukkig
hebben de makers een uitgebreid hulppakket voorzien. Als je klikt op het helpmenu dan zie je
alle mogelijkheden.

Contents : Voert je naar de online help van Ocad, tenminste als je verbonden bent met
het internet. Heb je geen internetverbinding dan kom je terecht in de offline versie die op
jouw PC bewaard wordt. Je komt terecht op de startpagina.
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Hier kan je door te klikken op één of ander hoofdstuk de informatie vinden die je zoekt voor
dat onderwerp.
Links zie je nog een aantal zoekmogelijkheden

Main page : daar ben je op terecht gekomen
Visit ocad com : Je gaan naar de website www.ocad.com
Recent changes : Als je wil zien of er nog aan ocad gewerkt wordt dan kan je hier terecht, je
kan de laatste wijzigingen bekijken. Meestal is dat in een soort potjeslatijn.
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Help: weinig info hier te rapen, er wordt enkel gemeld dat de wiki uitleg geeft over ocad11.
Search : hier kan je een zoekterm ingeven, als je klikt op go krijg je alle verwijzingen naar
deze term
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Klikken op een blauwe titel voert je rechtstreeks naar de informatie over dat onderwerp.
What links here : Geeft je een lijst van de links op de main page, je krijgt eigenlijk een kopie
van de onderwerpen op de main page
Related changes : Werkt zoals de “recent changes” hierboven, alleen krijg je hier info over
de wijzigingen aan de help wiki.
Maintenance reports : Je krijgt een overzicht van de onderhoudswerkzaamheden op de site
Permanent links : ????
Page information : info over de pagina die actief is.
Create a book : met deze keuze kun je een boek maken over de informatie in de wiki die jou
interesseert. Die keuze maak je op het dialoogscherm.

Download as pdf : Je kan de wiki ook als pdf downloaden.
Printable version : maak een afdrukversie van de bekeken pagina

Menu : Voert je naar de helppagina’s die de menu’s bespreken
Toolbar : Geeft de informatie over de knoppenbalken
Tutorials : Geeft een overzicht van gebruiksaanwijzingen voor gerelateerde gisprogramma’s

What’s new : Een opsomming van de wijzigingen (updates) van het programma sinds
het gelanceerd werd.
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Ocad home page : Klik op deze link om naar de homepage van ocad te gaan (je
moet wel internetverbinding hebben.

Ocad update : Hier krijg je een overzicht van de laatste updates aan deverschillende
versies van het programma. Je kan ze ook installeren vanaf deze pagina.

Ocad learn videos : Hiermee ga je rechtstreeks naar de pagina met de instructie
videos over ocad.

Ocad blog : Hiermee ga je naar de ocad blog. Hier worden regelmatig interessante
gebruiksmogelijkheden van Ocad getoond. De laatste blog (op het moment dat ik dit
schrijf) gaat over Ocad gebruiken op een Mac.

About ocad : Hier krijg je informatie over de versie die je momenteel gebruikt
Meer hulp
Tijdens het werken met Ocad kun je nog meer hulp krijgen. Op bijna elk dialoogscherm staat
er een help knop. Klikken op deze knop geeft de help informatie over de bewerking
die je op dat ogenblik aan het doen bent.
Op die dialoogschermen zie je soms ook vraagtekens staan. Klik op zo een vraagteken en je
krijgt een voorbeeld van de actie die achter die keuze zit.
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