
 

 

 

Beste klant, 

Beste TEKWOODS-tekenaar,  

Graag helpen we je bij met de installatie van TEKWOODS.3D BIM. Met TeamViewer kunnen we de 

installatie van TEKWOODS.3D BIM van op afstand voor je uitvoeren. 

Uiteraard kun je TEKWOODS.3D BIM ook eenvoudig zelf installeren. Hieronder vind je de uitgebreide 

installatiehandleiding en een aantal tips & tricks. 

Installatie AutoCad Architecture 

1. download en installeer AutoCad Architecture 2023 volgens instructies van AutoCad 
2. open AutoCad Architecture en geef het commando: [legacycodesearch on] 
3. sluit Autocad Architecture. 

Installatie TEKWOODS.3D BIM 

1. controleer of AutoCAD Architecture 2023 is geïnstalleerd 
2. download TEKWOODS.3D BIM 2023 
3. ga naar de map met downloads en installeer TEKWOODS.3D BIM 
4. start TEKWOODS.3D BIM  
5. voer uw user name en password in (licentie) 
6. geef onderaan in de balk het commando: startup 1 (zie afbeelding) 
7. de installatie is voltooid. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Standaard template 

Maak je graag gebruik van de standaard meegeleverde TEKWOODS template dan leggen we je 

hieronder uit hoe je die kunt selecteren als default. 

1. ga naar het hoofdmenu (linksboven) 
2. ga naar options (onderin het menu) 
3. ga naar Template settings 
4. ga naar Drawing template file location 
5. klik op Browse 
6. selecteer C:\TEKWOODS\TEKWOODS.3D BIM 202x\wrktmplt 
7. klik op Apply 
8. herstart TEKWOODS3d.BIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplot settings 

Device:  AutoCAD PDF 

Medium:  ISO_full_bleed_A3_420.00_x_297.00_MM 

Plot style: tekwoods.ctb 

Frame blocks: TEKWOODS,TEKWOODSBV,TEKWOODS STAAND 



 

 

 

 

Updates 

Gedurende het jaar voeren wij met regelmaat software-updates door. Kleine verbeteringen of bugfixes. 

Deze updates bieden we automatisch aan, je hebt zelf de keuze om deze wel/niet te installeren. 

Wil je handmatig een update installeren?  

Dit doe je als volgt: 

1. ga naar Start 
2. Zoek naar updater 
3. Klik op TEKWOODS.3dBIM updater (de app zoekt en installeert beschikbare updates) 

Support 

Kom je er niet uit, neem dan contact met ons op. We helpen je graag.  

Tip: installeer vooraf TeamViewer. 

Onze openingstijden en contactgegevens vind je op https://www.tekwoods.nl/contact/ 



 

 

 

 

 

 


