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1 Systémové požadavky 

Pro použití FeatureTools je potřeba mít nainstalován program Autodesk FeatureCAM 2020 nebo novější. 

2 Instalace 

Instalační soubor je zapotřebí spustit jako Správce OS Windows – toho je možné docílit kliknutím 

pravého tlačítka myši na instalaci aplikace a vybráním funkce Spustit jako správce.  

2.1 Licencování 

Po instalaci je nutné provést aktivaci Vaší licence u CAD Studia. Pro úspěšnou aktivaci je nutné připojení 

k internetu. Pokud jste již aktivaci provedli, není pro příští spuštění připojení k internetu vyžadováno.  

2.1.1 Postup aktivace 

Při spuštění programu FeatureCAM se FeatureTools zobrazí v pásu karet, pod záložkou Doplňky, 

FeatureTools. 

 
Po zvolení volby FeatureTools dojde k zobrazení nabídky licencování se třemi volbami: 

1) Koupit: Zobrazí webovou stránku 
společnosti CAD Studio. 

2) Zaregistrovat: Zobrazí dialog pro 
vložení aktivačního čísla. 

3) Začít trial: FeatureTools se spustí ve 
zkušebním režimu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.1.2 Získání aktivačního klíče 

Aktivační klíč je možné získat na stránkách podpory společnosti CAD Studio, tu naleznete na adrese: 

https://helpdesk.cadstudio.cz 

 

 
 

V seznamu bonus aplikací vyhledejte FeatureTools a stiskněte tlačítko Získat licenci. Pokud vás systém 

ověří jako oprávněného uživatele, bude vám aktivační klíč doručen na Vaší emailovou adresu. 

 

Obdržený aktivační klíč potom zadejte do registračního formuláře. 

 

 
 

Po úspěšné aktivaci se zobrazí potvrzení. 

Pokud se Vám online aktivace nepodaří, kontaktujte nás pomocí emailu registrace@cadstudio.cz 

 

  

https://helpdesk.cadstudio.cz/
mailto:registrace@cadstudio.cz


 

3 Popis funkcí doplňků FeatureTools 

FeatureTools se dělí do 4 hlavních skupin.  

1. Správa svěráků – slouží ke správě svěráků, nebo sklíčidel a pro jejich polohování vůči 

obráběnému kusu. Technologie je použitelná pro soustružnické, či frézovací projekty. 

2. Uživatelské nastavení – nastavení pro ovlivnění 3D sražení a výběru nástrojů. 

3. Další nástroje – volby pro ovlivnění vybraných sražení, uživatelská databáze závitů a nastavení 

FeatureCAMu 

4. Nápověda – možnost spojení s technickou podporou společnosti CAD Studio, aplikace pro 

nahrávání videí a kontaktní informace.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 Správa svěráků 

Správa svěráků obsahuje 4 záložky rozdělené podle jejich použití. 

3.1.1 Databáze 

Má na starosti správu svěráku a jejich import do aktivního projektu.  

 

 

1. Přehled načtených svěráků/sklíčidel. 

2. Náhled vybraného svěráku/sklíčidla. 

3. Cesta k databázi svěráků a sklíčidel. 

4. Import vybraného svěráku/sklíčidla do aktivního projektu. Importovaná tělesa se zarovnají 

v závislosti na zvolené ose importu x/y. Zde záleží na tom, jak jsou tělesa pro import připravená.  

5. Volba Symetrické čelisti se používá pro import sklíčidla, nebo svěráku středících svěráků. 

6. Načíst model přímo importuje vybraný svěrák/sklíčidlo (1) v závislosti na zarovnání (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.2 Manipulace 

Napomáhá s manipulací importovaných těles vůči polotovaru, či samotnému modelu. Přičemž je vždy 

potřeba mít na paměti, že se systém posouvá s importovanými modely, nikoli s obráběnými dílci. 

 

 

1. Přehled importovaných těles. Je vždy lepší, když je importovaný dílec složen z co možná 

nejmenšího počtu modelů.  

2. Posun jednotlivých importovaných komponent. V závislosti na vybraném tělese (1), zvolené 

funkci posunutí a vybrání tlačítka se směrem os, dojde k posunutí v daném směru. 

a. Automaticky – dojde k automatickému posunu vybraného tělesa ke stěně polotovaru. 

b. Na plochu – těleso, jehož plocha je vybrána se automaticky přisune vybranou plochou 

k polotovaru. 

c. Plocha na plochu – vybraná plocha tělesa upínacího prvku, se automaticky přisune na 

vybranou plochu obráběného modelu.  

3. Čelisti 120° - tato funkce dovoluje rozkopírování čelistí sklíčidla o 120°. 

4. Přenos – výsledná délka sestavy modelu a tělesa svěráku/sklíčidla se přenese do nastavení 

stroje pro simulaci. 

5. Posunutí vybraných těles (1) o určitou vzdálenost ve vybraném směru. 

6. Rotace vybraných těles kolem vybrané osy.  

7. Smazání vybraných těles.  

Poznámka: Pro smazání svěráku je vždy doporučeno mazání provést pomocí ikony koše (5). 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.3 Správa 

Záložka správa dovoluje kopírovat solid modely svěráků/sklíčidel mezi jednotlivými Nulovými body. 

Postačí vybrat nulový bod (1), ze kterého mají být tělesa překopírovány do dalšího nulového bodu (2) a 

zvolit Vytvořit kopii (3). 

 

 

3.1.4 Rozšířené 

Záložka Rozšířené dovoluje v případě soustružnických center použít limit, který omezí soustružnické 

dráhy. Přičemž se naskýtají dvě možnosti omezení – po čelist, nebo po vybranou plochu. Obě tyto 

varianty dovolují použít odsazení, které vytvoří dodatečnou ochrannou oblast od vybraných ploch, nebo 

čelistí.  

 
 



 

3.2 Uživatelské nastavení 

Obsahuje dvě varianty pro usnadnění výroby. 

 

 

1. Výběr nástroje dle typu strategie – Na základě vloženého jména nástroje bude FeatureCAM pro 

jednotlivé prvky vybírat nástroje, jejichž jména se shodují s nastavením v této tabulce. 

2. Automatická definice sražení – výchozí parametry 3D sražení lze jednoduše ovlivnit právě přes 

tuto definici. 

3.3 Další nástroje 

Záložka s dalšími nástroji obsahuje 3 dodatečné automatizační prvky, které zjednoduší programování. 

3.3.1 Sražení 

V případě, kdy je zapotřebí upravit více vybraných srážecích operací, ie ideální použít následující 

variantu. Pomocí základních parametrů pro prvek sražení (2) je možné naráz změnit ony vlastnosti napříč 

vybranými prvky. Pokud má být navíc operace sražení na posledním místě v seznamu operací, postačí 

zvolit Sražení jako poslední operace.  

Poznámka: všechna nastavení ovlivní pouze vybrané prvky ve Stromu součástí. 



 

 

3.3.2 UTD  

Uživatelské závity. Do databáze (2) mohou být umístěny uživatelem preferované hodnoty závitů. Ty 

potom budou zobrazeny v seznamu. Po vybrání preferovaného závitu ze seznamu, a zvolením funkce 

Použít (4), dojde k přepsání hodnot u vybraných děr. 

 
Poznámky:  

 Pro změnu závitové díry, je zapotřebí vybrat prvek díry ve Stromu součástí.  

 Vybraná díra nemusí být závitová.  

 Je možné vybrat i vzor děr. 

3.3.3 FeatureCAM nastavení 

Dovoluje použít nastavení FeatureCAMu, které se používá při školeních. 



 

3.4 Nápověda 

 

 
 

3.4.1 Vzdálená správa CAD studio – Team Viewer 

Pomocí modré ikony společnosti TeamViewer dojde ke stažení aplikace sloužící pro vzdálené spojení 

s podporou společnosti CAD Studio. Po stažení aktuální verze se provede automatické spuštění aplikace 

a zobrazí se okno vzdálené správy. V okně vzdálené správy je poté viditelné pole s názvem Vaše ID a 

Heslo. Tyto informace nadiktujte pracovníkovi technické podpory.  

 

Poznámky: 

 Prodleva mezi stažením a zobrazením okna aplikace Team Viewer může být  i 30 vteřin. 

 Spuštění aplikace samo o sobě Technickou podporu společnosti CAD studio kontaktovat nebude.  

 

 
 



 

3.4.2 ScreenCast 

Aplikace ScreenCast slouží k nahrání s následnou možností uložení videa na vědomostní síť společnosti 

Autodesk. Odkaz na video však může být soukromý a video samotné může napomoci s popisem 

problému, který má být předán pracovníkům technické podpory společnosti CAD Studio.   

 

První ikona v nabídce slouží ke Stažení samotného programu. Stažení samo o sobě postačí provést pouze 

při prvním použití. Nadále je možné program ScreenCast spouštět jen za využití druhé volby Spustit.  

 

 

1. Spuštění nahrávání 

2. Povolení nahrání spolu se zvukovou stopou 

3. Další možnosti rychlého nastavení 

4. Autodesk účet, který je svázán s nahráním videa 

5. Výběr aplikace, která má být nahrána 

6. Úroveň hlasitosti nahrávaného zvuku 


