Alterando Diretório do Banco de Dados (Default_cat)
AutoCAD Electrical é um software no qual trabalha com projetos, existem duas
formas de trabalhar com projetos.


Projeto de usuário único: Apenas um usuário trabalha no projeto;



Projeto compartilhado: Vários usuários trabalham no mesmo projeto;

Além de ser um software que trabalha com projetos, o AutoCAD Electrical
possui um banco de dados cadastrados informações de componentes elétricos.
No qual são disponibilizados por diversos fabricantes mundialmente. O banco
de dados está disponível em formato *mdb (Access). Esse banco de dados é
passivo de alterações, tais como adição de novos códigos, criação de novas
tabelas de fabricantes, modificações de códigos existentes e etc.

Essas

modificações que o banco de dados está submetido, a nível de projeto de
usuário único não existe nenhum problema.
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A nível de projetos de usuários compartilhado pode ocasionar vários empasse
na engenharia. Pois, se a localização do banco de dados não for a mesma para
todos os usuários do projeto, pode existir casos em que um determinado
usuário inseriu um código no projeto, porém esse código não existe para os
outros usuários. Ocasionando problemas na geração da lista de materiais.
O correto seria definir a localização do banco de dados na instalação do
software. No entanto, existem outras formas de alterar o diretório.

1. Indicando diretório do banco de dados na instalação do software

De acordo com o padrão de instalação do software, o banco de dados será
instalado em “C:\Usuário\Nome do usuário\Documentos\Acade 2016”. Porém,
esse local pode ser alterado clicando em “Browse...” podendo apontar outro
diretório, como por exemplo um servidor.
Obs. Para usuários de projeto compartilhado, na instalação o local definido
deverá ser o mesmo para todos os usuários.
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Obs. Caso tenha realizado o procedimento “1. Indicando diretório do banco de
dados na instalação do software”. Não é necessário executar o procedimento “
2. Alterando diretório do banco de dados em um software já instalado”.

2. Alterando diretório do banco de dados em um software já instalado.
Acesse

o

diretório

“C:\Usuários\Nome

do

usuário\Documentos\Acade

2016\AeData\en-US” Localize a pasta “Catalogs”, recorte ela (CTRL + X) e cole
(CRTL + V) no novo diretório desejado. Por exemplo um servidor de dados.
Acesse novamente o diretório “C:\Usuários\Nome do Usuário\Documentos\
Acade 2016\AeData” Localize o arquivo “wd.env” clique com o botão direito e
em seguida “abrir com”, selecione a opção “Bloco de Notas”. Com o arquivo
aberto, localize “Catalog Parts Database Path”.

Localize e altera “%WD_DIR%/%WD_LANG%/catalogs/” para o local desejado.
Abaixo a imagem exemplifica o senário descrito acima.
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O diretório foi alterado de “%WD_DIR%/%WD_LANG%/catalogs/” para
\\MA258\User\joao.pirotta\documents\AeData\en-US\Catalogs,

caso

o

procedimento tenha acontecido com o software aberto é recomendável que
reinicie o mesmo.
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