
1/ Mở bảng sheet set lên bằng cách gõ lệnh SSM or nhấn ctr+4

2/ Tạo 1 sheet set mới

1

2

3. chọn bản vẽ có chứa Layout

sheet set mẫu của acad (không sử dụng)

chọn file sheet set đã có sẵn ở 1

công trình khác làm file mẫu (chú ý:

copy cả thư mục chứa file cad đã

add vào sheet set)

Click

Đặt tên

Ghi tên công trình (bỏ qua bước này)

+ Đặt tên sheet shet, Nơi Lưu file sheet set.dst

+ Xuất hiện bảng sheet set 

B1

B2

Click

+ Tìm file đã có sheet set (Nếu tạo sheet mới thì Next)

B3

+ Tìm file đã có sheet set (có

thể bỏ qua)

+ Nếu tạo sheet mới thì Next.

Click

+ Bước 4: Click Finish --> xong quá trình tạo trang Sheet set.

Sheet set- 1/3

Nơi Lưu file sheet set

(nên Lưu file này trong

folder công trình mình

đang làm)
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Click phải vào New sheet set (1),chọn

+ Bắt đầu quá trình add các file Layout vào Sheet Set

Tìm đến thư mục chứa file

cad đã dàn trang Layout

Nơi chứa file có dàn trang Layout.

Có thể chọn tất cả các file có

Layout 1 lần

Xuất hiện Các file Layout

Click

+ Các file Layout đã xuất hiện trong Sheet set

Sheet set- 2/3

Click mở từng file cần chỉnh sửa
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+ Tạo New Subset --> giống như tạo 1 folder. để chứa những file theo ý đồ cá nhân.

Click chọn

Subset

''B2''

''B3''

+ In Bản vẽ bằng Publish

1- Tạo Máy in và khổ giấy

Click chọn 1

Vào Layout.

Click chọn 3

Đặt tên khổ giấy và chọn Modify 4
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Click chọn 2

+ Tạo New Subset --> giống như tạo 1 folder. để chứa những file theo ý đồ cá nhân.

''B4''

''B5''

chọn nơi Lưu file

+ Multi...: In ra 1 file Tổng PDF

+ Sing...: In ra Từng file 1 PDF

''B6'': chọn máy in PDF vừa tạo trong file.

Hoặc Tạo 1 file Máy in riêng rồi Import vào.

Click

chờ máy In IN.

Sheet set- 3/3

click chọn và giữ trái chuột các layout

bỏ vào subset theo quản lý.

''B1'': Click phải vào New sheet set (1), có

thể chọn in cả New sheet set (1) hoặc từng

subset hoặc từng layout riêng.

Lưu ý:

khi đã quản lý bằng Sheet set thì tuyệt

đối KHÔNG:

+ Rename tên folder hoặc tên file
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+ Thêm Field vào khung tên: trong acad-->Insert-->chọn field (add ký hiệu bản vẽ)

B1 B2

B3

B4

Xuất hiện Field MODEL. Có thể để

ngoài or trong xref đều ok. Nó sẽ tự

nhảy theo tên đặt trang LAYOUT

+ Kết quả

Field-1/2

+  Add tiêu đề link với tên bản vẽ trong khung tên & scale

Click phải vào New sheet set (1),

chọn properties

B1

+  Add thêm cột Tiếng việt: vào properties của sheet set để add thêm Tiêu Đề TV và Scale

B2

B3: thêm 2 cột thì phải add 2 lần

B4: đặt tên

B5

B6: Ok cho mỗi lần add

Link tên bản vẽ

Link scale

Lưu ý:

Tiêu đề và scale phải:

+ Bên ngoài Xref hoặc Block khung tên

+ Bên trang Layout

+ Add Field cho Tiêu Đề và Scale: trong acad-->Insert-->chọn field

Tiêu đề English

+ Add 2 cột.

+ Nếu công trình không có

song ngữ thì không cần add

thêm Tiêu đề Tiếng Việt

Add Tiêu đề Tiếng việt
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Add scale

TỈ LỆ/SCALE: 1/100

Sửa tên English

Sửa Tỉ lệ

Sửa tên Tiếng Việt

+ Click phải chọn properties.

+ Tương ứng từng Layout cũng

phải properties/rename từng cột

+ Kết quả

Copy 3 hàng này vào khung tên thì nó

link với nhau. cần chỉnh sửa thì phải

properties/rename từng cột để sửa.

+ Xuất danh mục bản vẽ từ Sheet set

+ Click phải chọn properties.

+ Tương ứng toàn bộ các file khác

cũng phải properties/rename từng cột

thêm ký hiệu bản vẽ (cái này sửa

thủ công-->nó không link được)

Click phải vào New sheet set (1),

chọn

chỉnh font,... thêm cộtsửa tên

Click

+ Kết quả

+ Những hàng này chưa rename

properties

+Ta tiếp tục rename properties cho

tất cả các hàng còn lại trong bảng

sheet set.

+ Sau đó click phải vào bảng này

chọn ''Update table data links''

bảng này sẽ update lại.

Field- 2/2

Lưu ý:

+ Bỏ qua. Nếu bảng Drw.list chiếm quá

nhiều thời gian.

+ Nếu xác định làm Drw.list ngay từ đầu

thì làm bản vẽ nào thì rename

properties bản vẽ đó.
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