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Vítejte
Vážené dámy a pánové,
Řešení BIM Allplan 2014 je přesně přizpůsobené současným a
budoucím požadavkům stavebnictví a prostřednictvím výkonného 3D
modelu orientovaného na stavební díly poskytuje dokonalý základ pro
informační modelování budov (Building Information Modeling – BIM):
Otevřená platforma podporuje komplexní a optimalizované plánování,
provádění a hospodaření budov ve smyslu všech zúčastněných. Zamezí
se tak chybám při plánování a ušetří se náklady na realizaci. Velké
množství rozhraní se všemi běžnými systémy umožňují bezproblémovou
spolupráci inženýrů, architektů, projektantů nákladů, dodavatelů stavby
a správců budov.
Ve verzi 2014-1 jsme rozšířili komfortní okna a dveře o další
modelování objektů pro sekční brány, rolety, posuvné části a okenní
parapety, stejně jako funkcionalitu úchopů pro přímé modifikování
elementů. Převzetím ukládání do 3D-vyztužování a IFC-rozhraní s
vyztužování sítěmi a bezpočtem dalších novinek Vám chceme dát do
rukou spolehlivý nástroj plynulého projektování.
Mnoho úspěchu vám přeje
Nemetschek Allplan Systems GmbH
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Instalace a správa dat
Síťový manažer
Hlášení při změně pasivních fólií
Možnost, kde můžete zapnout, že budete informováni o změně pasivní
fólie, se nachází v Nastavení, oblast Pracovní prostředí.

Pokud aktivujete tuto volbu, budete prostřednictvím oznamovacího okna
informováni v případě, že jiný uživatel v pracovní skupině změní fólii,
kterou jste nahráli jako pasivní. Poté můžete pasivní fólii buď
aktualizovat, nebo ponechat nezměněnou. Oznamovací okno můžete
vypnout až do změny projektu. Nezávisle od nastavení můžete
aktualizovat pasivní fólie přes dialog Výběr fólie a výkresu/Struktura
stavby kliknete v kontextovém menu fólie na Aktualizovat fólii nebo
v menu Soubor kliknete na
Nově zorganizovat fólii.

Síťový manažer online
Zlepšení výkonu a oprava chyb
Výkon a stabilita Allplan Workgroup online byla v porovnání s verzí
2014-0 výrazně vylepšena.
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Adresa domény namísto IP adresy
Při zapojení online serveru nyní můžete zadat také jméno domény
namísto IP adresy.

Dočasná deaktivace online serveru
Zapojený online server lze nyní deaktivovat. To má smysl především
tehdy, pokud např. online server není dočasně k dispozici.

Možné testování spojení
Ve Vlastnostech online serveru můžete testovat spojení. Pokud nebylo
spojení úspěšné, dostanete chybové hlášení s údaji, proč nemohlo být
spojení navázáno.

V layoutu plánů lze používat NDW
V layoutu lánů lze nyní u online projektů používat také dokumenty
NDW jako elementy plánu. Pokud umístíte dokument NDW jako
element plánu, překopíruje se do složky projektu a tato kopie se bude
používat.
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Instalace
Zjednodušená instalace trial verzí
Při instalaci trialové verze si nyní můžete snáze zvolit požadovanou
trialovou licenci, musíte zvolit pouze Architekturu nebo Vyztužování.
V závorce se zobrazí, ze které složky se specifikací státu se použila
licence, přednastavení se řídí nastavením oblastí v operačním systému.
Pro instalaci jiné licence klikněte na Jiná trialová licence.

Podpora instalačních cest, které obsahují znaky
unicode
Allplan 2014-1 nyní podporuje i instalační cesty unicode. Tak je možná
i instalace např. v korejském operačním systému.

Instalace hotfixů pro uživatele bez
administrátorských práv
Hotfixy se nyní instalují, i když uživatel nemá administrátorská práva.
Poznámka: Jinak, než je popsáno v Novinkách verze 2014.0, hotfixy
nelze instalovat jako silent instalaci. Výše popsaná změna splňuje ale
stejný účel.
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Základní informace
Uvítací dialog s vlastním symbolem
K Allplan 2014 nově vyvinutý Allplan Uvítací dialog má nyní vlastní
ikonu
.
Nyní můžete - jak si mnoho uživatelů přálo - vložit ikonu do panelu
nástrojů a nemusíte ho otvírat pomocí klávesové zkraty
CTRL+SHIFT+W, nyní stačí pro otevření nebo změnu projektů kliknutí
myši.
Postup vložení ikony do panelu nástrojů je popsán v Nápovědě Allplan
pod "Vložení ikony do panelu nástrojů". Symbol
Uvítací dialog se
nachází v kategorii Další funkce s ikonou (menu Extra - Přizpůsobit).

6
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Panel nástrojů Okna nahoru
Na četná přání můžete umístit panel nástrojů k ovládání zobrazení
obrazovky opět umístit na horní okraj okna.
Možnost Panel nástrojů Okna nahoru naleznete jako v předchozích
verzích opět v menu Zobrazit od Panel nástrojů.
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Sjednocení ikon pro půdorys a standardní projekci
Ikony ovládání projekce v okně kreslení byly upraveny podle panelu
okna nástrojů Okna; používají se nyní jednotně, např. v menu Zobrazit
pod Projekce, u
Volná projekce, u
Vytvoření SmartPart
nebo u
Objekt pro náhled jednotlivých fólií.

Stíny ve výpočtu skrytých hran
Zesvětlené zobrazení stínu, které bylo implementováno do asociativních
náhledů a řezů se skrytým zobrazením, se používá také u skryté
architektury a odvozenin ve strukturách stavby. V axonometrii a
náhledech jsou tak lépe tisknutelné stíny.
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Vyhledávání ploch
Zlepšené vyhledávání plochy
I u komplexnějších geometrií lze nyní efektivně používat vyhledávání
ploch.

Rozpoznání ostrůvků
Rozpoznání ostrůvků lze nyní použít i na objekty.

Měření
Bylo zjednodušeno měření ploch v rámci ploch z obrázku: Plocha z
obrázku se nerozpoznává a neměří kompletně při prvním kliknutí;
můžete uvnitř plochy z obrázku zadat mezní body plochy, kterou chcete
změřit.
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Rozšíření palety Knihovna
Na paletě Knihovna byla provedena různá vylepšení; můžete ji nyní
používat pohodlněji.
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Hledat
Nyní můžete hledat stejný typ elementu knihovny přes více úrovní a
složek podle jeho označení. Všechny shodné elementy se jménem,
které odpovídá zadanému řetězci písmen, se zobrazí v jedné části palety;
tato část nese jméno složky, ve které hledání začalo.

V Quickinfo nalezeného elementu se zobrazí Nastavení cesty, pak ho
můžete přes kontextové menu otevřít.

Novinky Allplan 2014 a 2014-1

Novinky - Allplan 2014-1

11

Kontextové menu
Funkcionalita kontextových menu v paletě Knihovna byla vylepšena a
zjednodušena. Tím došlo ke zrychlení práce s knihovnami.
Kontextové menu složek nebo elementů knihovny lze vyvolat nejen přes
Modifikovat, ale je možné ho vyvolat také pravým tlačítkem myši
přímo na označené složce nebo elementu.

Ve složkách, ve kterých zvolíte elementy knihovny, můžete definovat
velikost náhledů nebo je zcela vypnout.
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Pokud jsou náhledy vypnuté, pak lze vybrat více elementů, a jakmile
označíte jeden záznam, dojde k zobrazení nahoře v okně.
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Rozměry
S výjimkou vestavěných prvků se nyní u všech elementů knihovny
zobrazí Rozměry. Ty se zobrazí v Min-Man-Boxu elementu.

Cesty
Volně definovatelné cesty (složka Externí) se dají nyní jednodušeji
přejmenovávat a mazat pomocí kontextového menu.
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Pro projekt specifické elementy knihovny
I u symbolů a SmartParts máte nyní k dispozici všechny možné
(viditelné) projekty, abyste je uložili nebo zvolili.
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Paleta Connect s volbou jazyka
Na paletě Connect můžete přepnout jazyk, tak jako v zápatí webové
stránky connect.allplan.com.
Tak můžete využívat různé nabídky z palety Connect, které se liší
jazykem.

Oblast Základní moduly
Přímá modifikace objektů
Aby nedošlo v přímé modifikaci objektů k přetížení Kontextového
panelu nástrojů, je tento panel teď omezen na čtyři nejdůležitější
pracovní funkce.

Pokud chcete mít jako dosud přístup k funkcím
Kopírovat a otočit
a
Kopírovat a zrcadlit přímo na objektu, pak je můžete vložit
pomocí Drag&Drop do Kontextového panelu nástrojů. Použijte
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Nastavení Pracovní prostředí - přímá modifikace objektů a využijte
tam možnosti v oblasti kontextového panelu nástrojů.

Přímé modifikování kruhů a elips
V důsledku neustálého rozšiřování "přímé modifikace objektů" došlo ve
V2014.1 k výraznému rozšíření možností modifikace kruhů, elips a od
nich odvozených konstrukčních elementů: Všechny parametry důležité z
hlediska geometrie kruhových konstrukčních elementů - jako např.
poloměr, počáteční a koncový bod oblouku, pozice a proporce, délka
oblouku, výška oblouku atd. - lze nyní modifikovat přímo.
Pro průběh modifikace, resp. nabízených možností jsou rozhodující dva
faktory:
 Uchopení, které použijete po aktivaci kruhu, resp. kruhového
oblouku
a
 následné nastavení v kontextovém panelu nástrojů
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Použití bodového uchopení

Přímé modifikování délky oblouku, resp. úhlu
otvoru
 Kruhový nebo elipsový oblouk je aktivovaný
1 Klikněte na jedno z Bodových uchopení.
2 V kontextovém panelu nástrojů zvolte nastavení
koncový úhel.

Změnit

3 Natáhněte kruhový nebo elipsový oblouk do požadované délky
a klikněte.
Poznámka: Samozřejmě můžete modifikovat délku oblouku, resp.
počáteční a/nebo koncový úhel jako dosud pomocí zadávacích polí.
Nově ve V2014.1 je, že při zadání délky oblouku můžete volit mezi
velikostí oblouku a úhlu.
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Přímé modifikování pozice a rádiu/poloměru
 Kruhový nebo elipsový oblouk je aktivovaný
1 Klikněte na jedno z Bodových uchopení.
2 V kontextovém panelu nástrojů zvolte nastavení
modifikace kruhu.

Volná

3 Natáhněte kruhový nebo elipsový oblouk do požadované
pozice a velikosti a klikněte.

Použití geometrického uchopení

Přímé modifikování rádiu nebo poloměru
 Kruh/Kruhový oblouk nebo elipsa/elipsový oblouk jsou
aktivované
1 Klikněte na Geometrické uchopení.
2 V kontextovém panelu nástrojů zvolte nastavení
poloměr.

Změnit

3 Natáhněte kruh/kruhový oblouk nebo elipsu/elipsový oblouk do
požadované délky a klikněte.
Poznámka: Samozřejmě můžete měnit poloměr stejně jako dosud
pomocí zadávacího pole.
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Export/Import

Allplan 2014

Přímé modifikování výšky oblouku (segmentu)
kruhových elementů nebo elipsových oblouků
 Kruh/Kruhový oblouk nebo elipsa/elipsový oblouk jsou
aktivované
1 Klikněte na některé Geometrické uchopení.
2 V kontextovém panelu nástrojů zvolte nastavení

Zaoblení.

3 Natáhněte kreslený element do požadované pozice a velikosti
a klikněte.

Modifikace modulových os
U
Modifikace modulových os byly převzaty stávající vlastnosti
formátu i pro modifikace; nastavení v panelu nástrojů Formát nejsou
už zohledňována.

Export/Import
Datová výměna souborů DWG/DXF/DGN
Import částí z prohlížeče
Při importu souborů DXF/DWG můžete namísto celého souboru
importovat jednu jeho určitou oblast: Zoomujte v náhledu a oblast,
která má být importována a pak klikněte v kontextovém menu na
Vybrat aktuální část k importu. Aktivovány budou všechny elementy,
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které leží zcela uvnitř oblasti náhledu. Pokud v oblasti náhledu není
žádný celý element, budou importovány všechny elementy.

Export iTWO
Vyhodnocení stavebních prvků
Pro jednoduší vyhodnocení byly ke každému stavebnímu prvku
doplněny:
podlaží=“2. NP“
Topologie=“Projekt Konrad-Zuse-Platz/východní křídlo/2. NP/“

Další objekty jako iTWO typ „Default“
3D-Objekty a okenní parapety jsou zobrazeny jako iTWO typ „Default“
a lépe se tak v iTWO hodnotí.
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Open BIM
Informace o novinkách u IFC a Cedrus naleznete v části Vyztužování
pod Open BIM (na straně 54).

Oblast Rozložení plánu a tisk
Filling a plochy z obrázků ve stupnicích šedé
Dosud byl filling a plochy z obrázků na barevných tiskárnách tištěny
vždy barevně, pokud tedy tiskárna sama nebyla nastavena na černobílý
tisk. Nyní můžete tisknout plány s fillingem a plochami z obrázků také
šedě, a to pomocí funkce
Tisk plánů,
Export do souboru
HPGL, obrázku a
Archivace. Na kartě Profil tisku byl doplněn
nový parametr Filling a plochy z obrázků.

Stav aktivace nového parametru je uložen také v profilu tisku.

Novinky Allplan 2014 a 2014-1

Novinky - Allplan 2014-1

23

Redukované typy náhledů
Jelikož se u barevných tiskáren s Náhledem tisku v šedé většinou
nezobrazoval skutečný výsledek tisku a u černobílých tiskáren se tiskové
náhledy nelišily, byly tyto sloučeny do jednoho typu zobrazení. Pokud
není zvolena žádná funkce pro tisk plánů, pak je aktivní pouze Pracovní
náhled a Náhled tisku, které vždy zobrazují daný výsledek tisku.
Kromě volby požadovaného typu zobrazení v panelu nástrojů lze použít
menu Zobrazit.
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Několikanásobný tisk do PDF dokumentu
Pokud jste zvolili ve funkci
Export PDF souborů více plánů pro
tisk, tak je můžete exportovat do jednoho společného souboru. Pokud
není aktivovaná možnost Vybrané plány sloučit do jednoho
dokumentu, pak se pro každý plán vytvoří jako dosud jeden vlastní
soubor.

Pro ujasnění, že při PDF exportu je určující definovaný formát ve funkci
Nastavit stránku a formát ve funkci
Tisk plánů zvolené
tiskárny nemá žádnou roli, došlo v oblasti Velikost dokumentu ke
změně označení Velikost papíru (s orámováním) na Stránka. Jelikož
označení Oblast tisku samo o sobě říká, že zde nebudou zohledněny
okraje, odpadlo zde doplnění (bez orámování).
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Úprava formátu tisku
Došlo ke zlepšení automatické, resp. manuální úpravy formátu výstupu
vůči formátu a orientaci stránky. Nyní je zohledněno posunutí stránky
vůči oblasti tisku, která vzniká u tzv. stránek bez okrajů.
Nejprve se snaží program použít formát výstupu bez okrajů. Pokud
nejsou formáty bez okrajů k dispozici, pak se zvolí formát papíru s
nejbližší velikostí. Nenalezne-li se vhodný formát použije se největší
formát zařízení.
Aby byla vysvětlena funkce úpravy formátu bez nutnosti odskakován do
nápovědy Allplan, byla analogicky u
Nastavení u parametru
Formát doplněna informační ikona. Pro zobrazení vysvětlivek najeďte
myší na
informační ikonu.

Vícenásobný výstup s různými ovladači
Pokud je pro vícenásobný výstup aktuálního plánu nastaven jeden
ovladač Windows, nebudou již plány s Allplan vektorovým ovladačem
odstraněny z výběru, nýbrž je lze tisknout s ostatními plány v jednom
kroku.
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Zobrazení formátu v informacích o elementu
V informacích o elementu stránky se u názvu elementu zobrazí navíc
označení zvoleného formátu. Tím jsou podstatná označení rozměrů
stránky okamžitě identifikovatelná, aniž by bylo potřeba otvírat funkci
Nastavit stránku.
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Korektura okrajů stránky
Při zavření funkce
Nastavit stránku probíhá kontrola okrajů
stránky. Jsou-li zadané hodnoty menší, než hodnoty výstupního zařízení,
pak se zobrazí hlášení, pomocí kterého můžete dané hodnoty upravit na
minimální požadované hodnoty.
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Oblast Architektura
Přímé modifikování kruhové stěny a kruhových stavebních
prvků
Přímé možnosti modifikace kruhových stěn a ostatních kruhových
stavebních prvků (nosníků/průvlaků, nadezdívek, základových pásů atd.)
byly ve V2014.1 upraveny analogicky k novým možnostem modifikace
kruhů a kruhových segmentů. U takových stavebních dílů je nyní také
možné přímé modifikování všech geometrických parametrů - jako např.
poloměr, počáteční a koncový bod kruhového oblouku, pozice a
proporce, délka oblouku, výška oblouku atd.
Pro průběh modifikace, resp. nabízených možností jsou i zde rozhodující
stejné dva faktory:
 Uchopení, které použijete po aktivaci kruhového stavebního prvku
a
 následné nastavení v kontextovém panelu nástrojů

Použití bodového uchopení

Použití geometrického uchopení
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Další pokyny k obsluze naleznete pod "Přímé modifikování kruhů a
elips (na straně 17)".
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Rozšíření SmartParts pro okna a dveře
Nová funkce SmartPart Modelování stínu
Pomocí nové funkce
SmartPart Modelování stínu můžete nyní
vytvořit SmartParts pro rolety a posuvné části.
Jinak než u rolet integrovaných do okenních SmartParts můžete vkládat
tyto do otvorů i bez okenních SmartPart; kromě toho je možné je
vyhodnocovat i zvlášť.
Po otevření
SmartPart Modelování stínu zvolte v seznamu
nahoře na paletě Vlastnosti, jestli chcete modelovat jako Rolety nebo
Posuvné části.

V kartě pak definujte dané parametry.
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SmartPart Modelování okna s okenním parapetem
Pomocí
SmartPart Modelování okna můžete nyní modelovat také
zvlášť okenní parapety. V seznamu nahoře v paletě Vlastnosti zvolte
možnost Okenní parapet:

V kartě pak definujte dané parametry okenního parapetu.
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SmartPart Modelování dveří se sekční branou
Pomocí
SmartPart Modelování dveří můžete nyní také modelovat
sekční brány. V seznamu nahoře v paletě Vlastnosti zvolte možnost
Sekční brána:

V kartě pak definujte dané parametry sekční brány.

Hladina AR_VRAT
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Pro brány jako pro novou sekční bránu je k dispozici nová hladina
AR_VRAT.
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Vyhodnocení nových oken a dveří SmartParts
Nové SmartParts Okenní parapet, Sekční brána a Stíny (Rolety a
Posuvné části) lze vyhodnotit jako obvykle reportem ve složce
Dokončovací práce - okna, dveře.
 Report Fensterbänke.rdlc vyhodnocuje jak objekty okenních
parapetů, tak i SmartParts. Okenní parapety v okenních SmartParts
nelze jednotlivě vyhodnotit.
 Report Türen.rdlc vyhodnocuje sekční brány. Přitom se udává
světlý hrubý otvor, konstrukční šířka vestavěných bran se ještě
nezohledňuje.
 Report Verschattung.rdlc vyhodnocuje jen jednotlivě rolety a
pohyblivé části vymodelované jako SmartParts; seskupování se
provádí podle typu a šíře stínu. Rolety v okenních SmartParts nelze
jednotlivě vyhodnotit.
 Report Rollladen.rdlc vyhodnocuje jednotlivě rolety a
posuvné části vymodelované jako SmartParts s ID stavebního dílu a
rozměry okenního otvoru. Rolety v okenních SmartParts nelze
jednotlivě vyhodnotit.
Upozornění: Report Rolladenkasten.rdlc (složka Hrubá
stavba) nevyhodnocuje žádné stíny SmartParts.
Upozornění: Reporty ve složce SmartParts nevyhodnocují žádné nové
SmartParts.
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Knihovny u otvorů pro okna a dveře
Přímo z Vlastností otvorů
paletu Knihovna.

Okna a

Dveře můžete nyní otevřít

Máte přitom nyní i přímý přístup k uloženým okenním, dveřním a
stínovým SmartParts.
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Rozšířené funkce objektů použitelné pro SmartParts
Již od Allplan 2014-0 jsou funkce použitelné do té doby pouze pro
objekty
Objekty, výměna SmartPart použitelné také pro
SmartParts.
Strategie zpracovávat objekty a SmartParts stejným způsobem byla v
Allplan 2014-1 důsledně dodržena:
 U
Objekt, Vložit SmartPart do otvoru otevřete nyní paletu
Knihovna; sem můžete vybírat a vkládat do otvorů jak objekty, tak i
SmartParts.
 Pomocí
Otočit objekt v otvoru změníte umístění objektu a
SmartParts.
 U
Okna a
Dveří otevřete nyní také paletu Knihovna a
můžete vkládat objekty a SmartParts již při vytváření otvorů.
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Nové a rozšířené reporty
Nevaris
Analogicky k reportům Allplan BCM jsou nyní i reporty k předání dat
do Nevaris:
 Mengen (Grafik).rdlc
 Mengen (SVG Map).rdlc
 Mengen.rdlc

Obytné plochy
Nový report Wohnflächen nach Bezeichnung.rdlc
vyhodnocuje obytnou plochu místností, třídí podle podlaží a označení
místností a sčítá podle místností a podlaží.

Dokončovací práce - okna, dveře
Nové reporty Verschattung.rdlc a Rollladen.rdlc slouží k
vyhodnocení nových stínových SmartParts. V reportu
Verschattung.rdlc se vyhodnocují rolety a posuvné části
vymodelované jako SmartParts - seskupené podle typu a šířky stínu.
Report Rollladen.rdlc vyhodnocuje jednotlivě rolety a posuvné
části vymodelované jako SmartParts s ID stavebního dílu a rozměry
okenního otvoru.
Report Fensterbänke.rdlc nyní vyhodnocuje i SmartParts
okenních parapetů, nejen objekty okenních parapetů.

Místnosti, plochy, podlaží - místnosti
V reportu Raumbuch.rdlc můžete nyní třídit i podle Skupiny
místností:

Místnosti, plochy, podlaží - DIN277
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Report Brutto-Grundflächen Abmessungen.rdlc byl
vylepšen; neexistující LGF už nejsou započítány.

Rekonstrukce - Bourání
Report Abbruch Abbruchkörper.rdlc s grafickým znázorněním
byl vylepšen.

Správa objektů - Export dat s dalším atributem
U
Správy objektů - Export dat se nyní exportuje i atribut 453
Topologie místnosti. Tím se nabízí možnost přiřadit k jedné místnosti
dokončovací práce.
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Oblast vizualizace
Rendrování s Global Illumination
Vnitřní místnosti s nepřímým světlem
Došlo ke zlepšení rendrování vnitřních prostor, které jsou osvětleny z
venčí, např. pomocí skleněných objektů jako jsou okenní tabule.
Toto zlepšení znamená, že oblasti, které jsou osvětleny plně nepřímým
světlem, jsou nyní interpolovány měkčeji. Tím jsou potlačeny
nežádoucí efekty průběhu osvětlení, jako např. kruhy na velkých
rovných částech.

V2014

V2014-1
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Objekty za sklem
Bylo zlepšeno rendrování objektů za sklem, které jsou osvětleny pouze
nepřímo a vykazují invertované normality.
Objekty s invertovanými normalitami mohou vzniknout u
importovaných modelů nebo zrcadlením.

V2014

V2014-1

42

Oblast vizualizace

Allplan 2014

Malé, úzké objekty
Bylo zlepšeno renderování malých nebo úzkých objektů. Zlepšení je
jasně vidět na měkčím průběhu osvětlení schodišť, říms, obrubníků atd.
a závisí přímo na Nastavení kvality pro Nepřímé osvětlení a Výpočtu
fotonů.

V2014

V2014-1
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Doporučená nastavení kvality pro málo světla
Kvalita výpočtu renderových obrázků závisí od kvalitativního nastavení,
které používáte při renderování. Aby se zabránilo viditelným
nepřesnostem právě u scén s malým světelným zdrojem a silným
nepřímým osvětlením, tak byste měli Výpočet osvětlení a Nepřímé
osvětlení nastavit pokud možno co nejvýše.
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Doporučené nastavení pro skleněné povrchy
Aby bylo možné použít i výše popsaná zlepšení pro nepřímé osvětlení
skrz skleněné tabule nebo pro objekty za sklem, doporučujeme
následující nastavení pro normální skleněný povrch:
 Barva tělesa, Lesk barvy bílá (RGB 255, 255, 255)
 Lesk / hladkost 16000
 Zrcadlení 70%
 Transparentnost 85%
 Lom 1,5
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Oblast vyztužování
Převzít směr ukládání
U lineárního ukládání tvarů prutů můžete nyní při definici směru
ukládání převzít již existující směr ukládání. Klikněte na paletě na
řádku Směr ukládání na
Převzít směr ukládání a klikněte do
půdorysu nebo v libovolném náhledu na libovolný prut požadovaného
směru. I při modifikacích máte k dispozici převzetí, a to když kliknete
na
Nový směr ukládání.

Převzetí stávajícího směru ukládání usnadňuje a zrychluje pokládání
spojovacích třmínků nebo segmentů tyčí po rozložení polygonu
dlouhých ohybů. Převezme se počáteční a koncový bod zvoleného
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směru.
Abyste přenesli do nového ukládání i ostatní atributy, použijte
Převzetí vlastností v akční liště.
Uvědomte si, že převzetí směru ukládání je koncipováno pro práci se
zapnutým 3D-modelem a je možné pouze, pokud je směr ukládání ve
stejném náhledu a byl taktéž vytvořen se zapnutým 3D modelem.

Výpočet délky podle EN ISO 3766
Výpočet délky ramen u kruhově ohnutých prutů s ostrým úhlem se nyní
provádí podle EN ISO 3766. Tím dochází i u komplexních tvarů prutů v
libovolných stavebních dílů k logickému výpočtu délky.

V rámci předělání se ve výtahu objeví i poloměr podle pro výpočet
délky ramene nastavených Vnějších-, Osových nebo Vnitřních
rozměrů.

Kotevní délky a délky přesahu
Podle kapitoly 8.4.3 DIN EN 1992-1-1 z ledna 2011 se základní hodnota
kotevní délky zjišťuje ze stávajícího pnutí prutu v GZT v prutu. Pro
normu EN, a na ni navazující normy BS EN, TS 500, NEN EN a NTC
se proto při výpočtu základní hodnoty kotevní délky používá stávající
hodnota výztuže.
Odlišně se postupuje v případě normy DIN EN, kdy podle sešitu 600
DAfStb, 1. vydání 2012 se základní hodnota kotevní délky počítá pro
plné zatížení a stávající vyztužovací poměr až při zjišťování kotevní
délky a délky přesahu.. Oproti ostatním euronormám zde vychází větší
minimální délky.
V důsledku přepracování došlo k opravě přehozených čísel v brazilské
normě, takže nyní dochází k platným výpočtům kotevní délky a délky
přesahu.

Novinky Allplan 2014 a 2014-1

Novinky - Allplan 2014-1

Reporty
Min-Max-Box pro grafickou buňku
Při editaci ohybových forem zobrazených v reportu se nyní zobrazí
min-Max-Box. Dokud se modifikace odehrávají v rámci boxu, tak
zůstává velikost popisu zachovaná, protože měřítko grafiky se nemusí
znovu přepočítávat. Tak vznikají i u dodatečných modifikací na
tvarech ohybů konzistentní grafiky.
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Počet vyhotovení
V některých reportech se musel definovat Počet vyhotovení, nyní se při
zavření reportu ukládá do vybraných fólií a při opětovném vytváření
reportu se načte a vyplní.
Pokud je při tvorbě reportu načtených víc fólií s různými faktory, objeví
se upozornění a u počtu provedení se nastaví hodnota 1. Změna faktoru
se v tomto případě neuloží do načtených fólií, tzn. původní faktory
zůstávají zachované a nelze je nechtěně přepsat.
V reportu Přehled vyztužování byl přidán navíc jeden sloupec pro
Počet vyhotovení. Sem se zanáší odpovídající faktor a zohledňuje se
pro výpočet celkového množství ocele v projektu.
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Masivní, monolitická stavba
Označení konce prutu a Zobrazení uložení u
modifikace
Jako další elementy zobrazení zůstávají u modifikace stávajících
masivních prvků vedle popisu uložení a výtahu také označení konce
prutu a zobrazení uložení. Tak už nic neodporuje smysluplnému použití
SmartParts s vyztužováním v masivních stavbách.

Předlohy pro popis výztuže
I mimo plány elementů lze nyní použít schémata popisu pro masivní díly
v plánech výztuže. Tím je možné i rozdělení práce mezi statika a
kresliče. V prvním kroku lze výztuže vytvořit v isometrických
náhledech nebo dokonce přímo v modelu. V druhém kroku lze pak
vytvořit požadované náhledy a řezy, které se pak opatří zadanými
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popisy. Pro tento způsob práce byly v modulu
Masivní stavby
doplněny dvě nové funkce
Export popisného schématu a
Import popisného schématu. Při exportu definujete v dialogovém poli,
které elementy se mají v popisném schématu zohlednit.
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Lokalizace
Optimalizované rozpoznání Shape Code pro
britský standard
Britský standard se používá kromě Velké Británie také na Blízkém
východě, Hongkongu, Singapuru a v mnoha dalších zemích.
Zlepšením přiřazení tvarů třmínku k Shape Codes se nyní vytvoří přesné
praktické reporty.
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Rozšířený katalog BARTEC
Na přání švýcarských zákazníků jsme do katalogu SMI B500C zařadili i
spojky INOX.
Uvědomte si, že katalogy výrobců se při instalaci aktualizace pomocí
typu Standard neaktualizují. Pro získání aktuálních katalogových dat
zvolte při aktualizaci typ Uživatelský definovaný a aktivujte v
Specifická data výrobce do složky kancelář záznam Debrunner
Acifer.
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Přepracované francouzské řady ocele a sítí
V přepracovaných radách ocele a sítí se pro francouzskou normu
zohledňují pouze typické rohože. Aby se případně doplněné řady ocele
a sítí nepřepsaly, nové řady ocele a sítí se při updragu zkopírují do
složky ...Programme\Nemetschek\Allplan\New\Ing.
Abyste použil nové řady průřezů, otevřete přehled řady průřezů (menu
Doplňky --> Definice --> Řady průřezů) a načtěte soubor
afraqusr.txt ze složky
...Programme\Nemetschek\Allplan\New\Ing jako
Oblíbené. Jestliže pracujete s řadami průřezů prutů a sítí vztaženými k
projektu a nové řady průřezů jsou k dispozici již v kancelářském
standardu, můžete provést změnu nastavení cesty pro řady průřezů prutů
a sítí také na Kancelářa znovu zpět na Projekt.
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Open BIM
IFC import a export s vyztužování sítěmi
Díky úplné výměně výztuží je možný BIM Workflow s SCIA Engineer,
Straus7, Arktec, Cype... .
 Výztuže vytvořené v programu statiky se importují do Allplan a
použijí pro vytvoření plánů výztuží.
 S výztuží exportovanou z Allplan se v SCIA Engineer vypočte reálné
prohnutí, resp. provede kontrola kolize v BIM+, Solibri Model
Checker, Autodesk Navisworks nebo Tekla BIMSight.

IFC export výztuží s barvami z animace
Barevné zobrazení různých průměrů přispívá k efektnějším kontrolám
kolize v BIM+, Solibri Model Checker, Autodesk Navisworks nebo
Tekla BIMSight a optimalizuje tak BIM Workflow.

IFC export nosné vrstvy
U vícevrstvých stěn se nyní exportují pouze viditelné vrstvy. Přes
viditelnost hladin tak můžete nenosné vrstvy, jako např. izolace,
vypnout a vyčlenit z exportu.

CEDRUS export budov
Pomocí nové funkce
CEDRUS export budov v modulu
CEDRUS je pro Švýcarsko možný další BIM Workflow. Model budovy
vytvořený v Allplan se exportuje do souboru XML, a pak se načte a
přepočítá do programu FEM CEDRUS společnosti Cubus AG.
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Oblast Asociativní pohledy
Náhled ve všech pohledech
Při posouvání a kopírování se nyní zobrazují aktivované elementy ve
všech pohledech jako náhled. Tím je dána jednodušší orientace při
modifikacích.

Zesvětlené stíny
Při zohlednění světla a znázornění stínu v asociativních pohledech a
řezech ve skrytém zobrazení jsou stíny světlejší. To vede k lépe
tisknutelnému znázornění stínů.
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Server NemSLock
Vícenásobná volba licencí
Pokud došlo ve správě licencí k aktivací více licencí, pak byl funkční
rozsah všech licencí kumulován a obsazené licence byly pro ostatní
zaměstnance zablokované.
Nyní si mohou všichni zaměstnanci zvolit víc licencí a Allplan volí
podle určitých pravidel vhodnou licenci - všechny ostatní licence
zůstávají pak pro ostatní zaměstnance k dispozici. Je tím zajištěno
spuštění Allplan: Hlášení, že jsou obsazeny všechny licence se už sotva
kdy ukáže.

Pokud má být jedna licence se zvláštním funkčním obsahem (např. Geo)
rezervovaná pro jedno pracoviště nebo jednoho zaměstnance, pak to
může administrátor jako dosud definovat ve správě uživatel pomocí
Volba licence.
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Vypůjčení licence
Vypůjčení licence ze serveru pro lokální počítač nebylo dosud omezeno:
Pokud při importu bylo ve správě licencí aktivovaných víc licencí, pak
tyto chyběly v poolu.
Nyní je import licencí omezen na jednu licenci; pokud je zvoleno více
licencí, objeví se odpovídající hlášení.
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Tato dokumentace byla vytvořena s nejvyšší mírou pečlivosti; jakákoliv
záruka je však vyloučena.
Dokumentace společnosti Nemetschek Allplan Systems GmbH se
vztahuje zásadně na kompletní rozsah funkce programu i v případě, že
některé části programu nebyly zakoupeny. Pokud popis a program
nejsou v souladu, platí nabídky a programové řádky uvedené v
programu.
Obsah tohoto dokumentu může být změněn bez předchozího oznámení.
Tento dokument nebo jeho části nesmějí být bez výslovného souhlasu
společnosti Nemetschek Allplan Systems GmbH rozmnožovány nebo
poskytovány třetím osobám, přičemž nezáleží na způsobu a
prostředcích, zda se tak děje elektronickou cestou nebo mechanicky.
Allfa® je chráněná značka společnosti Nemetschek Allplan Systems
GmbH, Mnichov.
Allplan® je registrovaná značka společnosti Nemetschek AG, München.
Adobe® a Acrobat PDF Library™ jsou značky, resp. registrované
značky Adobe Systems Incorporated.
AutoCAD®, DXF™ a 3D Studio MAX® jsou značky nebo
registrované značky společnosti Autodesk Inc. San Rafael, CA.
BAMTEC® je registrovaná značka fy. Häussler, Kempten.
Microsoft® a Windows® a Windows Vista™ jsou značky nebo
registrované značky společnosti Microsoft Corporation.
MicroStation® je registrovaná značka společnosti Bentley Systems, Inc.
Části tohoto produktu byly vyvinuty pomocí nástroje LEADTOOLS, (c)
LEAD Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Části tohoto produktu byly vyvinuty za použití Xerces Bibliothek od
'The Apache Software Foundation'.
Části tohoto produktu byly vytvořeny pomocí knihovny fyiReporting od
fyiReporting Software LLC; jsou uvolněné pod licencí Apache
Software, verze 2.
Balíčky update Allplan byly vytvořeny za použití 7-Zip, (c) Igor Pavlov.
Všechny další (registrované) značky jsou majetkem příslušných
vlastníků.
© Nemetschek Allplan Systems GmbH, Mnichov. Všechna práva
vyhrazena - All rights reserved.
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Vítejte
Vážené dámy a pánové,
Řešení BIM Allplan 2014 je přesně přizpůsobené současným a
budoucím požadavkům stavebnictví a prostřednictvím výkonného 3D
modelu orientovaného na stavební díly poskytuje dokonalý základ pro
informační modelování budov (Building Information Modeling – BIM):
Otevřená platforma podporuje komplexní a optimalizované plánování,
provádění a hospodaření budov ve smyslu všech zúčastněných. Zamezí
se tak chybám při plánování a ušetří se náklady na realizaci. Velké
množství rozhraní se všemi běžnými systémy umožňují bezproblémovou
spolupráci inženýrů, architektů, projektantů nákladů, dodavatelů stavby
a správců budov.
Novými funkcemi jako je rozšířená funkčnost pracovní skupiny pro
spolupráci mezi lokalitami, flexibilní a komfortní okna a dveře, zcela
přepracované úchopy k přímé modifikaci elementů pro intuitivní práci a
také množství novinek v oblasti 3D výztuží sledujeme především jeden
hlavní cíl: Vytvořit takovou verzi programu Allplan, ze které budete
nadšeni!
Mnoho úspěchu vám přeje
Nemetschek Allplan Systems GmbH

Instalace a správa dat
Podpora Unicode
Program Allplan 2014 nabízí plnou podporu standardu Unicode.

Instalace a Auto Update
Instalace s možností lokálního ukládání souborů
Při instalaci s možností síťového manažera lze stanovit složku pro
lokální ukládání souborů. To je důležité pro práci s novým nastavením
online pracovní skupiny a určuje lokální složku, pomocí které jsou
online projekty synchronizovány.
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Zlepšení v Allplan Downloadmanager
Allplan Download Manager při přerušení stahování pokračuje v místě,
kde byl přerušen.

Hotfixy jsou možné i při tichém režimu instalace
Hotfixy je možné instalovat i při tichém režimu instalace. To je důležité
zejména pro větší kanceláře, kde uživatelé nemají potřebná práva k
instalaci.

Hladiny a fólie
Možnost více fólií
Může být aktivováno 128 fólií současně místo dosavadních 80.
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Nová paleta Hladina
Vedle dialogu Hladina je nyní k dispozici také paleta Hladina . Paleta
Hladina slouží v první řadě k rychlému přepínání viditelnosti hladin.
Dialog Hladina je nadále k dispozici a slouží především pro správu
struktur hladin, tiskových sad a uživatelských skupin. Vzhled dialogu
Hladina byl přizpůsoben paletě.

V paletě Hladiny je zobrazena celá hierarchie hladin. Můžete určovat
viditelnost a zpracovatelnost hladin a vybírat aktuální hladinu.
Paleta Hladiny se skládá z následujících částí:

Seznam

Rozbalit označené záznamy
Rozbalí zobrazení tak, že se zobrazí všechny podzáznamy označeného
uzlu.
Sbalit všechny záznamy
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Sbalí zobrazení tak, že se zobrazí všechny záznamy bez podzáznamů.
Inverze viditelnosti hladin
Obrátí nastavenou viditelnost hladin.
Předtím

Potom
Aktuálně

Modifikovatelnost

Modifikovatelnost

Neviditelná

Viditelná, zamčená

Neviditelná

Neviditelná

Modifikovatelnost
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Hladina Standard je nastavena jako aktuální hladina.
Poznámka: Pro návrat k původní viditelnosti hladin použijte nejlépe
Vrátit viditelnost hladin.
Zrušte změny viditelnosti vrstev resp. zrušené změny opět obnovte.
Pomocí
Průběh viditelnosti hladin můžete nechat zobrazit průběh
změn viditelnosti hladin a zrušit až 30 změn. Průběh je ukládán
specificky pro uživatele v každém projektu.
Aktualizovat strukturu hladin
Aktualizuje zobrazení struktury hladin. Pokud je například v
kontextovém menu aktivována volba Výpis existujících hladin
v načtených dokumentech a poslední element, který používá zde
zobrazenou hladinu je smazán, pak se zobrazení nepřizpůsobí ihned
automaticky nové situaci. Po kliknutí na
se zobrazí hladiny použité
v dokumentu.
Hledat
Otevře dialog Hledat..., ve kterém můžete vyhledávat názvy nebo části
názvů krátkých nebo dlouhých názvů hladin.
Vrstva
Stav hladin můžete určovat kliknutím na zaškrtávací políčko:
- DVOJITÉ KLIKNUTÍ nastaví hladinu na aktuální

.

- KLIKNUTÍ na zaškrtávací políčko nastaví hladinu na aktuální
/ modifikovatelná
/ viditelná
/
neviditelná
.
- SHIFT+CTRL+DVOJITÉ KLIKNUTÍ nastaví označenou
hladinu na aktuální
, všechny ostatní neviditelné
.
- Označení hladiny a stisknutí MEZERNÍKU: Přepíná mezi stavy
modifikovatelný
<->viditelný
<->neviditelný
.
Kontextové menu
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Označit vše (Ctrl+A)
Budou označeny všechny hladiny, které jsou zobrazeny v paletě.
Hladiny, které nejsou zobrazeny, protože je příslušný stupeň hierarchie
sbalený, označeny nejsou.
Zrušit označení všeho (Shift+Ctrl+A)
Zruší se všechna označení.
Izolovat označené hladiny (Shift+Ctrl+dvojité kliknutí)
U všech označených hladin se nastaví status modifikovatelný .
Naposledy označená hladina obdrží status aktuální, všechny ostatní
hladiny se nastaví na neviditelný.
Listovat k aktivní hladině
Nalistuje se aktivní hladina.
Nalistovat hladinu přiřazenou právě zvolené funkci
U tohoto nastavení se zobrazí jen ty hladiny, které jsou přiřazeny aktivní
funkci.
Vypsat seznam hladin užitých v zapnutých fóliích
U tohoto nastavení se vypíše jen seznam hladin, které se vyskytují
v aktivním pozadí a na aktivních fóliích. Jestliže leží všechny hladiny na
standardní hladině, není toto nastavení volitelné.
Seznam celkové hierarchie hladin
U tohoto nastavení se vypíše seznam všech hladin.
Zobrazit modifikovatelné hladiny/ Zobrazit viditelné, uzamčené
hladiny / Zobrazit neviditelné, uzamčené hladiny
Filtruje zobrazení hladin podle nastavení.
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Přizpůsobit...
Otevře Dialog Konfigurace, karta Palety. Zde nastavíte, zda mají být
zobrazeny horní nebo dolní stupně struktury hierarchie hladin a také
které vlastnosti hladiny (krátký název, dlouhý název, kombinované
vlastnosti formátu, pero, čára, barva). Zobrazení můžete ovlivňovat také
pomocí kontextového menu hlavičky tabulky.
Lišta akcí

Převzít aktuální hladinu
Když stisknete tuto klávesu, pak se dialog dočasně skryje a Vy můžete
poklepat na jeden element. Hladina tohoto elementu se pak nastaví jako
aktuální hladina.
Načíst oblíbené
Zde načítáte nastavení hladin uložené jako Oblíbené.
Uložení oblíbené položky
Zde ukládáte aktuální nastavení hladin jako Oblíbené do nějakém
souboru (*.lfa).
Všechny hladiny modifikovatelné - opustit aktuální hladinu
Všechny hladiny nastaví na modifikovatelné, nastavení aktuální hladiny
se nezmění.
Zvolit hladinu tiskové sady
Zde zvolíte definovanou Tiskovou sadu.
Vybrat hladiny - uživatelskou skupinu
Zde vyberete aktuální uživatelskou skupinu.
>> Rozšířit
Otevře Dialog Hladiny.

Zjednodušený výběr hladiny
U všech funkcí, ve kterých lze vybrat pouze jednu hladinu, se nyní již
nezobrazuje celý dialog Hladina, nýbrž zjednodušený dialog, ve kterém
můžete vybrat aktivní hladinu. V kontextovém menu můžete zvolit,
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které hladiny jsou zobrazeny, nastavení je zde nezávislé na nastavení v
paletě nebo dialogu Hladina.

Nová hladina pro vizualizaci a SmartParts
Pro nový UV-Mapping a 3D objektů byla integrována nová hladina pro
vizualizaci. Tato hladina je zařazena do skupiny Visualizace.
Označení zní:
 VIS_ALL

Vnější objekty obecně

 VIS_FAHRZ Vozidla
 VIS_PERSO Osoby
 VIS_BAUM Stromy
Pro SmartParts dveře/okna byly integrovány nové hladiny pro otvírání a
předsazené rolety. Tyto hladiny jsou zařazeny do skupiny Architektura
- všeobecně.
Označení zní:
 AR_Aufschl Otevírání oken, dveří
 AR_Roll

Předsazené rolety

Tyto nové hladiny se automaticky vloží do struktury hladiny projektu
nebo kanceláře, pokud používáte standardní strukturu Allplan.
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Pokud při zakládání projektu nastavíte hladinu na Specifická pro
projekt, nebudou se již hladiny kopírovat z kancelářského standardu do
struktury hladin specifické pro projekt pod uzlem EXTERN. Tím se
zabrání většinou nežádoucí zvětšování struktur hladin. Tyto hladiny
vznikají pomocí importu souborů DWG/DXF.

Vlastnosti formátu hladin v závislosti na projektu
Často dojde k situaci, že zadavatel u určitých projektů předepíše
nastavení u funkce Vlastnosti formátu z hladin. Dosud bylo nutné v
takovémto případě po každé změně projektu přepnout.
Nyní již neplatí nastavení ve Vlastnosti formátu z hladin na kartě
Definice formátu globálně, ale pouze pro aktuální projekt.
Nastavení ve Vlastnosti formátu z hladin na kartě Výběr
hladin/viditelná hladina jsou naopak i nadále uživatelsky specifické.

Zvýšení počtu povolených znaků pro hladinu
Pro dlouhé názvy je nyní povoleno až 255 znaků místo dosavadních 28,
pro krátké názvy 16 znaků místo dosavadních 10.

Projekty
Názvem projektu je pojmenování složky projektu
Nové projekty nyní vždy obdrží název projektu jako označení složky
projektu. Dosavadní možnost volby interního čísla při vytváření projektu
odpadá.
Přednastavení v Nastavení pojmenování složky projektu v Allmenu Konfigurace již není nutné a proto je rovněž vynecháno.

Natočení půdorysného zobrazení jako nastavení
projektu
Až dosud platilo nastavení v
Natočení půdorysného zobrazení
pouze pro jednotlivá konstrukční okna. U každé nově načtené fólie se
musel znovu zadávat úhel. V závislosti na projektu mohla tato situace
vést k tomu, že každý pracovník musel toto nastavení znovu zadávat
několikrát denně.
Od verze Allplan 2014 je nyní možné při vytváření projektu nebo
dodatečně při provádění změn vlastností projektu zadat Úhel projektu.
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Toto nastavení se okamžitě projeví ve všech nově vygenerovaných
konstrukčních oknech.

Práce s pracovní skupinou Allplan po
síti
Nově vytvořená správa uživatelů
Nově přepracována a modernizována byla správa uživatelů. Vyvolejte
dialog tím, že kliknete v Allmenu na Síťový manažer - Správa
uživatelů.

V dialogu Správa uživatelů Allplan můžete zakládat nové uživatele
Allplan, upravovat vlastnosti stávajícího uživatele a uživatele smazat.
Funkce jsou k dispozici v kontextovém menu. E-mailovou adresu a
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heslo musíte zadávat pouze v případě, že uživatel není členem pracovní
skupiny a má mít přístup k online projektům.

Dialog Správa uživatelů Allplan
Uživatelské jméno
Zde zadáte uživatelské jméno Allplan. Jméno musí odpovídat normě
ISO 9660 (maximálně 8 znaků, žádné zvláštní znaky).
Uživatelské jméno Windows
Zde zadáte uživatelské jméno Windows.
ID uživatel
Zde se zobrazí ID uživatel. ID uživatel se zadává automaticky a nelze jej
změnit.
Uživatelská složka
Zde zadejte počítač, ve kterém má být uložena uživatelská složka.
Uživatelská skupina
Zde zadejte, zda má uživatel patřit k uživatelské skupině Správce nebo
Uživatel.
E-mailová adresa
Zde zadejte e-mailovou adresu uživatele. Ta je nutná k tomu, aby
uživatel, který není členem pracovní skupiny, mohl otevřít online
projekt.
Heslo
Zde zadejte heslo pro uživatele. Pomocí tohoto hesla a vaší e-mailové
adresy může uživatel, který není členem pracovní skupiny, otevřít online
projekt.
Zopakovat heslo
Zde opakovaně zadejte heslo pro uživatele.
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Oznámení v případě modifikace pasivní fólie
V rámci pracovní skupiny se uživatel může nechat informovat o tom, že
došlo k úpravě fólie nacházející se pasivně na pozadí jiným uživatelem.
Pokud je tato volba aktivní, zobrazí se oznamovací okno a vy pak
můžete pasivní fólii buď aktualizovat nebo ponechat v nezměněné
podobě. Nastavení je specifické podle uživatele a provádí se přes
Otevřít a aktivovat Nastavení.

V dialogu Otevřít a aktivovat jsou fólie, které byly upraveny, ale ještě
nebyly aktualizovány, zobrazeny červenou barvou. V kontextovém
menu poté můžete fólii aktualizovat pomocí Načíst nově fólii.

Uvolnit strukturu stavby a model rovin pro zpracování
Předtím, než budete moci zpracovat strukturu stavby a model rovin,
musíte ji nyní nejdřív uvolnit tím, že kliknete v dialogu Otevřít a
aktivovat na
Zpracovat strukturu stavby, model rovin
(pro ostatní uživatele uzamknout). Tím se zabrání tomu, aby strukturu
stavby nebo model rovin současně zpracovávalo více uživatelů a v
důsledku toho docházelo ke konfliktům.
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Rozšíření pracovní skupiny Allplan na online projekty
Pracovní skupina Allplan byla rozšířena tak, že nyní můžete připravovat
projekty také na online serveru (FTP Server). Zaměstnanci mají k
projektům přístup přes internet, aniž by museli být připojeni k firemní
síti LAN. Přístup přitom probíhá tak transparentně, jakoby všichni
spolupracovníci seděli ve stejné kanceláři.
Online pracovní skupina Allplan disponuje následujícími
možnostmi použití:
 Členové pracovní skupiny mají k projektům Allplan přístup z home
office
 Ke stejnému projektu Allplan má přístup více kancelářských lokalit.
 Projekty Allplan mohou zpracovávat externí zaměstnanci, kteří
nejsou členem pracovní skupiny (např. freelancer).

Nezbytné kroky pro práci s online projekty
V následujícím oddílu získáte přehled o nezbytných krocích pro práci s
online projekty. Kroky 6 a 7 musíte provést, pokud mají mít k projektu
přístup externí uživatelé (uživatelé, kteří nejsou členy pracovní skupiny
Allplan).

1. Nastavení serveru FTP (Správce programu Allplan nebo
správce systému)
Předpokladem pro používání online pracovní skupiny Allplan je
nastavení serveru FTP. Může se přitom použít každý Server FTP, který
je dosažitelný pomocí pevné adresy IP. K uložení a správě serveru FTP
můžete například použít bezplatný program FileZilla
(https://filezilla-project.org/).
Jako datový nosič pro server FTP můžete také použít stávající pracovní
skupina serveru Allplan.
Doporučení: Použijte další počítač jako server pracovní skupiny,
vytvořte na tomto počítači server FTP, poté přesuňte na tento server
projekty, které se budou zpracovávat online a tyto projekty připravte
online.

2. Nastavit na serveru FTP uživatele FTP a uživatelská práva
(správce programu Allplan nebo správce systému)
Po vytvoření serveru FTP musíte na serveru nastavit uživatele a
uživatelská práva. Uživatelé potřebují plný přístup k příslušné složce
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projektu. Respektujte v tomto ohledu prosím Úvahy o zabezpečení dat
(na straně 20). Přístup přes Anonymní FTP není možný.
Doporučení: Pro každého uživatele musí být vytvořen samostatný účet s
vlastním heslem.

3. Seznamte uživatele s přístupovými údaji na server FTP
(správce programu Allplan nebo správce systému)
Uživatelé, kteří mají mít přístup k online projektům, musí obdržet
přístupové údaje k serveru FTP. Tato přístupová data jsou nutná, aby
bylo možné přidat online server. Uživatelé, kteří jsou členy pracovní
skupiny Allplan, potřebují pouze přístupové údaje k serveru FTP.
Externí uživatelé musí mít navíc ještě heslo, které jim bude přiděleno
pomocí Správa uživatele Allplan (viz bod 6).

4. Vytvořit online server (uživatel programu Allplan)
Aby mohl uživatel programu Allplan pracovat s online projekty, musí do
Allplan zadat přístupová data serveru FTP, na kterém jsou projekty
uloženy. Informace obdrží od správce systému, který server FTP
nastavil. Zadaná data se ukládají specificky pro každého uživatele.

Jak přidat online server
1 Klikněte v Allmenu v menu Síťový manažer na Správa
počítače a projektů.
2 Klikněte na

Přidat online server.

3 Zadejte Vlastnosti online serveru.

5. Projekty převést na online projekty (správce programu Allplan
nebo správce systému)
Předtím než se projekt předloží k dispozici online, musí se pro přístup
online připravit.
Přitom se provedou následující akce:
 Zdroje jsou nastaveny specificky podle projektu a zkopírovány do
projektu.
 Název složky projektu je nastaven na název složky = název projektu.
Příprava projektu pro přístup online proběhne buď při zakládání
projektu nebo dodatečně. Projekty, které byly vytvořeny přímo na online
serveru nebo které byly na online server zkopírovány nebo přesunuty,
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jsou automaticky připraveny jako online. U projektů, které se například
nacházejí na serveru pracovní skupiny, který je současně serverem FTP,
musíte projekt připravit online.

Jak připravit projekt pro přístup online
1 Klikněte v menu Soubor na

Nový projekt, otevřít...

2 Pravým tlačítkem myši klikněte na projekt, který se má
připravovat online, a poté klikněte na Připravit projekt pro
přístup online.
3 Odpovězte na dotaz Ano.
Následující kroky 6 a 7 musíte provést, pokud mají mít k projektu
přístup externí uživatelé (uživatelé, kteří nejsou členy pracovní skupiny
Allplan).

6. Uložit v programu Allplan externí uživatele (správce programu
Allplan)
Pro každého externího uživatele, který má mít přístup k online projektu,
musí být ve správě uživatele Allplan zaregistrována e-mailová adresa a
heslo. Externí uživatel musí při otevírání online projektu tyto údaje
zadat, aby mohl projekt otevřít. Členové pracovní skupiny Allplan jsou
rozeznáni automaticky a mohou online projekty otevírat, aniž by se
musela zadávat e-mailová adresa a heslo.

Jak založit uživatele Allplan
1 Klikněte v Allmenu v menu Síťový manažer na Správa
uživatele.
2 Pravým tlačítkem myši klikněte na bílou plochu a poté v
kontextové nabídce na Založit uživatele...
3 Zadejte v Dialogu Allplan správa uživatelů vlastnosti nového
uživatele a klikněte na Převzít.

7. Stanovení oprávněných osob online projektu (správce
programu Allplan nebo správce systému)
Pokud mají mít k projektu přístup externí uživatelé, musíte těmto
uživatelům přidělit nezbytná oprávnění. Provedete to pomocí
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kontextového menu projektu - Vlastnosti v dialogu Nový projekt,
otevřít.

Novinky Allplan 2014 a 2014-1

Novinky - Allplan 2014-0

Všeobecné informace o online pracovní skupině
Allplan
Schematický přehled
Na následujícím obrázku vidíte schematický přehled o serveru a
struktuře složek v Allplan pracovní skupině online. Obrázek ukazuje
situaci s dalším datovým serverem pracovní skupiny, na kterém se
nacházejí výlučně online projekty.
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Vlastnosti online projektů
Online projekty se v několika bodech od normálních projektů Allplan
liší:
 Zdroje jsou vždy specifické pro projekt.
 Abyste mohli spravovat online projekty v aplikaci ProjectPilot,
musíte je otevřít přes server pracovní skupiny. Online projekty, které
jsou otevřeny přes server FTP, nemohou být spravovány v aplikaci
ProjectPilot.
 Projekty, u nichž je vlastníkem sysadm nebo local nebo jako
oprávněná osoba je zaregistrován local, nelze připravovat online.
Aby bylo možné projekt připravovat online, musíte nejdříve změnit
vlastníka a/nebo vyřadit local jako oprávněnou osobu. Pokud takový
projekt kopírujete nebo přesunujete na online server, zaregistruje se
aktuální uživatel Allplan jako vlastník.
 V Allmenu - Síťový manager - Informace projektů nejsou vypsány online projekty.

Zobrazit seznam

 Projekty ze starších verzí, které se mají stát online projekty, se musí
nejdříve převést do aktuální verze.
 Aby byl uživatel programu Allplan, který není členem pracovní
skupiny, převzat jako oprávněná osoba online projektu, musí být
uživatel programu Allplan zaregistrován ve správě uživatelů Allplan
prostřednictvím e-mailové adresy a hesla.
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Synchronizace mezi online daty a lokálním ukládáním souborů
Při práci s online projekty se nepřistupuje k datům na online server
přímo, ale použije se lokální kopie dat projektu. Tato lokální kopie se
nachází ve složce, kterou jste při instalaci uvedli jako lokální datovou
složku. Pokud při instalaci neuvedete žádnou složku, uloží se lokální
kopie do složky LocalData v centrální složce souborů.
Při prvním otevření online projektu se zkopírují všechna data projektu
soubory s výjimkou fólií, plánů a výkresů z online serveru do lokální
datové složky.
Jakmile otevřete v online projektu ve Výběru fólie nebo Výběru plánu
fólii (aktivní, aktivní na pozadí, pasivní na pozadí), plán nebo výkres,
zkopíruje se tento dokument z online serveru do lokální datové složky a
poté se odtud otevře. Současně se na online serveru vytvoří soubor
uzamčených informací (kromě u pasivních fólií), a proto nemůže žádný
jiný uživatel dokument otevřít a upravovat. Zamčené fólie však mohou
ostatní uživatelé umístit pasivně na pozadí.
Pokud ukládáte upravený dokument Allplan, zkopíruje se z lokální
datové složky na online server. Pokud zavřete dokument Allplan, soubor
uzamčených informací se smaže a ostatní uživatelé opět mohou
dokument otevřít.
Synchronizace se uskutečňuje podle počitadla verzí v dokumentu, kdy
při každé změně se počitadlo verzí zvýší o jednu jednotku. Podle toho,
zda lokální verze dokumentu nebo online verze vykazuje vyšší verzi, se
kopíruje buď z lokální datové složky na online server nebo naopak.
Zdroje Allplan, jako například hladiny a definice čar, se při otevření
projektu z online serveru synchronizují do lokální datové složky. Pokud
zdroje změníte, pak se při zavření projektu zkopírují z lokální datové
složky na online server. Ostatní uživatelé tuto změnu uvidí až poté, co
projekt zavřete a opět otevřete.
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Uzamčení otevřených souborů
Aby byla zajištěna integrita dat, uzamknou se fólie, plány a výkresy,
které některý z uživatelů otevřel, a nemohou být současně zpracovávány
žádným jiným uživatelem. Uzamčení se uskuteční prostřednictvím
souborů uzamčených informací, které se vytvoří u každého otevřeného
dokumentu.
Aby bylo možné ovládat uzamčení ručně, je v Allmenu k dispozici
nástroj, pomocí kterého si správce Allplan může zobrazit u každého
projektu informace o uzamčení a tyto může ručně vymazat. Tím se
zajistí, aby dokumenty zbytečně nezůstaly uzamčené, pokud například
dojde pouze k výpadku internetového připojení.
Nástroj otevřete pomocí Allmenu - Síťový manager - Správa
uzamčených informací.
Dokumenty, které jsou uzamčeny déle než 24 hodin nebo 48 hodin, jsou
barevně označeny.

Úvahy o zabezpečení dat
 Program Allplan podporuje kromě běžného protokolu FTP také
FTPS jako přenosový protokol. Při přidání online serveru můžete
specifikovat, který protokol se má používat a zda se má použít FTPS
(pokud server FTP tento protokol podporuje) nebo zda je nezbytně
nutný. U běžného protokolu FTP nejsou data a hesla zašifrována a
jsou přes internet přenášena formou prostého textu.
 Externí zaměstnanci, kteří mají přístup na server FTP, sice mohou
otevřít pouze ty projekty, ke kterým mají v Allplan přístupová práva,
ale mohou vidět názvy všech projektů, bez ohledu na přístupová
práva přidělená v programu Allplan.
 Aby mohli externí zaměstnanci otevřít online projekt Allplan,
potřebují přihlašovací jméno a heslo pro server FTP. Díky tomu však
existuje také teoretická možnost, že se pomocí těchto dat přihlásí
přes klienta FTP. V tomto případě mají možnost číst a upravovat
všechny soubory, ke kterým mají na základě přidělených práv na
serveru FTP přístup. Tuto skutečnost byste měli mít na zřeteli při
přidávání uživatele a jeho práv na serveru FTP.
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Zálohování a obnovení dat u online projektů
U online projektů jsou data (např. fólie) k dispozici jak centrálně na
online serveru, tak i v lokální datové složce u každého uživatele, který
fólii otevřel. Pokud má být při obnovování dat (např. fólie *.ndw)
obnovena starší verze souboru, musíte soubor přepsat ručně na online
serveru (například pomocí klienta FTP).
Navíc by se soubor měl nahradit nebo smazat i u jednotlivých uživatelů
programu Allplan. Jinak se může stát, že u některého uživatele
programu Allplan bude k dispozici novější verze souboru, než má
obnovený soubor na online serveru. Pokud tento uživatel fólii otevře,
jeho verze se zkopíruje na online server, neboť má vyšší číslo verze.

Definice pojmů
FTP
FTP je zkratkou za File Transfer Protocol a označuje protokol sítě pro
přenos souborů sítěmi IP.
FTPS
FTPS je zkratkou za FTP při zabezpečení SSL a je metodou pro
kódování spojení FTP.
FTP Server
FTP Server je aplikace, která poskytuje přístup klientům FTP. FTP
Server dovoluje, aby na počítači, na kterém je tento program instalován,
byla uvolněna oblast systému souborů, ve které mohou být zpřístupněny
jinému počítači přes Internet.
Klient FTP
FTP Client je aplikace, která umožňuje přístup k souborům a složkám na
serverech FTP.

Všeobecně, základ
Vylepšená výměna dat
Díky podpoře dalších datových formátů byla více vylepšena výměna dat
s externími programy.
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Export/Import do formátu AutoCAD 2013
Allplan 2014 podporuje formát AutoCAD 2013 pro export a import
souborů DXF a DWG.

Export plošných elementů architektonických prvků
na samostatné hladiny
V
Nastavení, oblast Import a export nyní můžete nastavit, aby
byly plošné elementy architektonických prvků při exportu do DWG,
DXF nebo DGN exportovány na samostatné hladiny.

Pokud aktivujete toto zaškrtávací políčko, získají plošné elementy
architektonických stavebních dílů při exportu do DWG, DXF nebo DGN
dočasně samostatnou hladinu a mohou tak být exportovány do jiné
hladiny jako stavební díl. Pomocí Přiřadit otevřete dialog Přiřazení
hladiny stavebího dílu -> hladina plošných elementů pro export, kde
můžete plošným elementům přiřadit zvláštní hladinu.
Nastavení je specifické pro projekt a lze je jednoduše vypínat a zapínat,
neboť příslušná přiřazení zůstávají zachována.

Export do formátu COLLADA
Pomocí volby
Export CINEMA 4D, VRML, DAE, KMZ, 3DS,
U3D můžete nyní uložit animační model Allplan ve formátu DAE a
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exportovat do formátu COLLADA. K dispozici máte formát DAE ve
verzích 1.4.1 a 1.5.0 pro export do COLLADA verze 1.4 a 1.5.
Před provedením exportu můžete blíže určit způsob přenosu dat:

Nastavení exportu COLLADA
Posunutí k nulovému bodu
Zde stanovíte, zda se model rovněž při ofsetu projeku při exportu
posunul ke globálnímu bodu (X=Y=Z=0).
Oboustranné plochy
Zde stanovíte, zda se exportovaly textury na obou stranách plochy
(důležité u transparentních povrchů).
Triangulace
Zde stanovíte, zda se plochy při exportu rozložily na trojúhelníky.
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Export do Google Earth
Pomocí volby
Export CINEMA 4D, VRML, DAE, KMZ, 3DS,
U3D můžete nyní uložit animační model Allplan ve formátu KMZ a
exportovat do Google Earth.
Před provedením exportu můžete blíže určit způsob přenosu dat:

Nastavení exportu KMZ
Posunutí k nulovému bodu
Zde stanovíte, zda se model rovněž při ofsetu projeku při exportu
posunul ke globálnímu bodu (X=Y=Z=0).
Oboustranné plochy (automaticky aktivované)
Textury se exportují na obou stranách plochy.
Triangulace (automaticky aktivováno)
Plochy se při exportu rozloží na trojúhelníky.

Vynechání formátu X3D
Export do formátu X3D pomocí
DAE, KMZ, 3DS, U3D odpadl.

Export CINEMA 4D, VRML,

GeoTIFF
Pomocí funkce Uložit obsah okna jako obrázek v menu Soubor
můžete nyní vytvořit soubory GeoTIFF. Při ukládání ve formátu TIFF se
souřadnice pro georeference automaticky převezmou z programu
Allplan a uloží se do meta tagů.
Při načítání souborů GeoTIFF a GeoJPEG pomocí
Plocha z
obrázku jsou geoinformace jako doposud identifikovány a
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vyhodnoceny, nezávisle na tom, zda jsou uloženy v souboru nebo se
vyskytují jako textové soubory s koncovkou TFW nebo JGW. Můžete
převzít měřítko a bod vložení – v tomto případě již nebudete dotazováni
na bod vložení.

Zlepšení u exportu iTWO
U exportu do iTWO byla provedena následující zlepšení:
 Střešní okna se přenášejí jako ostatní otvory.
 U vícevrstvé konstrukce podlahy se správně exportují tloušťky
podlahové vrstvy.
 Je vylepšena struktura z hlediska rozpoznatelnosti místností.
 Export iTWO je nyní možný také v pracovní skupině, když je fólie
aktivně načtena spolupracovníkem.

Export dat bim+
Pomocí volby
Export dat bim+ v menu Soubor - Export vytvoříte
data pro platformu bim+. Tato cloudová platforma umožňuje import
modelů BIM běžných formátů, ukládat je v cloudu bim+ a umožňuje
také přístup přes mobilní koncová zařízení.
Přenášeny jsou všechny Allplan Architektonické elementy a elementy
vyztužování se všemi atributy.

Produktivní práce s novým uvítacím oknem
Nové uvítací okno Allplan podporuje všechny uživatele v produktivní
práci.
 Nejčastěji používané kroky kolem projektů podporují zkušené
uživatele. Můžete tak při spuštění programu Založit nový projekt,
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Kopírovat stávající projekt nebo otevřít naposledy zpracovávané
projekty v Konstrukčním režimu nebo v Režimu plánu.
 Prostřednictvím Prvních kroků získají noví uživatelé rychlý přístup
k Rychlému spuštění videotutoriálu. Zkušení uživatelé se v této
verzi mohou informovat o novinkách.
 Ihned při spuštění programu můžete získat informace o
Aktualizacích a provést aktualizaci Allplan. Mimoto můžete pomocí
Hotinfo spustit dotazy podpory.
 Můžete mít přímý přístup k portálům Allplan Connect, Allplan
Exchange a bim+, na webovou stránku Allplan a na stránky Allplan
na sociálních sítích.
 Na pozadí se současně s uvítacím oknem nejprve načte privátní
projekt, který obvykle obsahuje pouze málo dat. Tím se urychlí
spuštění programu. Teprve po výběru požadovaného projektu se
projekt načte a otevře.
Pokud byste uvítací okno vypnuli, otevře se jako obvykle naposledy
zpracovávaný projekt s naposledy aktivním výběrem fólie nebo plánu.
Přes menu ? - Uvítací okno nebo pomocí klávesové zkratky
SHIFT+CTRL+W můžete uvítací okno kdykoli zobrazit a použít jeho
funkce, například vytvořit nový projekt nebo otevřít portál Allplan
Connect.
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Uvítací dialog
V uvítacím dialogu jsou shrnuty funkce, které jsou často používány při
spuštění Allplan.
Vytváření, otevírání projektů

Projektzaložit
Zde vytvoříte nový projekt.
Další informace najdete v nápovědě Allplanv "Vytvořit nový projekt".
Kopírování projektu
Zde vytvoříte nový projekt jako kopii stávajícího projektu. Jeho obsah,
struktura a nastavení se zkopírují do nového projektu.
Další informace najdete v nápovědě Allplanv "Vytvořit nový projekt
jako kopii".
Otevřít projekt
Zde otevřete projekt.
Další informace najdete v nápovědě Allplan v "Vybrat aktuální projekt".

Naposledy otevřené projekty

Zde vám budou nabídnuty projekty, na kterých se naposledy pracovalo.
Určete, zda se má požadovaný projekt otevřít v režimu Konstrukční
režim nebo Režim plánu a klikněte na požadovaný symbol. Dvojité
kliknutí na jméno projektu otevře projekt v naposledy zvoleném režimu.
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Informace, hotinfo, aktualizace

První kroky
Zde otevřete webovou stránku Allplan pomocí Tutorialu CAD Rychlé
spuštění, který nabízí rychlý vstup do světa programu Allplan.
Novinky v programu Allplan Architektura, novinky v programu
Allplan Vyztužování
Zde otevřete webovou stránku Allplan s informacemi o aktuálních
novinkách v oblastech Architektura a Vyztužování. Alternativně k
tomu můžete také otevřít Novinky v této verzi v menu ?.
Hotinfo - nástroj podpory
Zde vytvoříte žádost o podporu pomocí Hotinfo. Další informace
najdete v nápovědě Allplan v "Hotinfo".
Aktualizace - Nastavení
Zde spustíte dialog Allplan aktualizace nastavení. Další informace
najdete v nápovědě Allplanv "Allplan aktualizace".
Internet

Allplan Connect
Zde otevřete webovou stránku Allplan Connect, servisní portál
programu Allplan.
Allplan Exchange
Zde otevřete webovou stránku Allplan Výměna pro elektronické
rozdělování dokumentů online.
bim+
Zde otevřete webovou stránku servisního portálu bim+.
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Sociální sítě

Zde otevřete oblasti programu Allplan na nejdůležitějších sociálních
sítích.
Rámec uvítacího dialogu
Zobrazovat toto okno při spuštění
Pomocí této volby můžete vypnout při spuštění programu uvítací dialog.
Pokud je uvítací dialog skrytý, otevře se automaticky naposledy aktivní
projekt.
Pomocí
otevřít.

Uvítací dialog (menu ?) můžete uvítací dialog kdykoli

Informace o programu Allplan
Zde se zobrazí verze programu Allplan, zákaznické číslo a pracovní
místo.
Prostřednictvím Info o Allplan (menu ?) obdržíte další informace.

Vylepšení Quality Reporter
Program Quality Reporter nyní poskytuje další důležité informace,
pokud Allplan někdy nereaguje tak, jak je očekáváno. V této souvislosti
se nyní také zobrazují delší názvy souborů.
Podpořte prosím náš vývoj tím, že nám pošlete reporty kvality, abychom
mohli kontinuálně zdokonalovat kvalitu našich programů.
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Standardní konfigurace
Standardní konfigurace Architektura, Vyztužování, Design a
Zahradní architektura/Městský urbanismus odpadají. V nabídce jsou
i nadále Klasická standardní konfigurace, Konfigurace palet a
Výchozí konfigurace omezená na nejdůležitější funkce kreslení 2D.

Pokud využíváte některou z vynechaných nebo individuálně
přizpůsobených standardních konfigurací, pak byste před přechodem na
Allplan 2014 měli svou konfiguraci povrchů uložit jako soubor UBX a
po přechodu opět nahrát.
Konfigurace panelů nástrojů můžete uložit pomocí menu Nástroje Přizpůsobit - Export jako soubor UBX. Další informace najdete v
nápovědě k Allplan pod "Uložit konfiguraci panelu nástrojů do
souboru".
Příslušné panely nástrojů pro konfiguraci s plovoucími panely, které se
používaly v dosavadních standardních konfiguracích, můžete zobrazit
pomocí menu Pohled - Panely nástrojů.
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Uspořádání oken 'Spojená okna'
Pomocí volby Spojená okna v menu Okna Můžete v programu Allplan
vzájemně spojit kreslicí okna:
 Uspořádání oken můžete rychle měnit pomocí Drag&Drop.
 Nové okno se přizpůsobí stávajícímu uspořádání.
 Při změně okna Allplan se konstrukční okna automaticky přizpůsobí.
 Pokud změníte velikost konstrukčního okna, ostatní okna se
automaticky přizpůsobí.
 Dvojité kliknutí na titulek okna všechna okna obvyklým způsobem
maximalizuje. Novinkou je, že po opakovaném dvojitém kliknutí na
titulek okna se opět obnoví předchozí velikost a uspořádání.
 Jako obvykle můžete přepínat mezi okny pomocí CTRL+TAB.

Upozornění: Volné soubory NDW se otevírají vždy v samostatném
okně; toto okno se nachází nad okny s fóliemi, nezávisle na tom, zda je
volba Spojená okna aktivní nebo ne.

Deaktivovaná funkce 'Spojená okna'
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Pokud je volba Spojená okna deaktivována, chovají se okna jako v
předchozích verzích: Okna lze umisťovat nezávisle na sobě. Okna se
mohou překrývat a jednotlivě posouvat. Nová okna se umístí přes okna
stávající.
Ohraničení oken při vypnuté volbě Spojená okna je znázorněno
symboly rožků
,
,
a
; tažením za symboly rožků lze měnit
velikost okna.

Upozornění: Uspořádání oken Nad sebou a Vedle sebe v menu Okna
můžete zvolit pouze v případě, že je deaktivována volba Spojená okna.
Uspořádání oken Kaskádovitě odpadá.
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Změnit uspořádání oken
Pomocí Uspořádání oken vlevo / vpravo v menu Okna můžete určit,
na které straně kreslicí plochy jsou umístěna okna uspořádána pod sebou
při funkci
Rozdělení oken .
 Pomocí funkce Uspořádání oken vlevo se pod sebou uspořádaná
okna umístí na levé straně kreslicí plochy.
 Pomocí funkce Uspořádání oken vpravo se pod sebou uspořádaná
okna umístí na pravé straně kreslicí plochy.
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Rozšíření měření ploch
Měření plochy bylo na mnoha místech rozšířeno a zdokonaleno.
 Při měření ploch se nyní vypočítá a sečte také obvod.

 Aktuálně stanovená plocha se barevně zvýrazní (nové zjišťování
ploch, také u mnoha jiných funkcí)

 U 2D ploch můžete pro automatické měření ploch použít funkci
Vyhledávání ploch z dialogového řádku. Ke zjišťování otvorů máte
k dispozici také
Ostrůvkové rozpoznávání a
Inverzní
ostrůvkové rozpoznávání.

 Nyní můžete dle libosti měřit plochy také v perspektivě. Aktuálně
zjištěná plocha se barevně zvýrazní.

Novinky Allplan 2014 a 2014-1

Novinky - Allplan 2014-0

35

Vyhledávání ploch nyní s inverzním ostrůvkovým
rozpoznáváním
Vůči Allplan 2013-1 byla rozšířena funkce
Vyhledávání ploch o
Ostrůvkové rozpoznávání, které automaticky rozpoznává uzavřené
obrysy ("ostrůvky") uvnitř plochy a například vybrané při plnění
plošných elementů.
Ostrůvkové rozpoznávání můžete nyní také invertovat: Pomocí funkce
Inverzní ostrůvkové rozpoznávání nebude ostrůvek vynechán, ale
bude vyplněn plošnými elementy.

Zlepšení výkonu
Bylo dále zdokonaleno Vyhledávání ploch a mohlo tak být urychleno.
Automatické vyhledávání ploch nyní můžete mimoto používat také v
rámci asociativních pohledů nebo asociativních řezů.

Nová označení v zadávání polygonů
Všeobecné zadání polygonu se nyní nazývá Zadání polygonu.
Automatické převzetí geometrie se nazývá
ploch.

Vyhledávání

Zadání pomocného bodu pro automatický polygon se nyní
nazývá
Vyhledávání ploch pomocí zadání pomocného bodu.
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Aktivace a náhled aktivace v různých barvách
Pokud najedete nitkovým křížem na element bez kliknutí, zobrazí se
element barevně. Pomocí Náhledu pro výběr elementů poznáte i v
komplexnějších situacích ještě před aktivováním, jestli jste našli ten
správný element. Navíc si můžete zobrazit informace o elementu.
V mnoha případech je žádoucí, aby bylo možné rozlišovat mezi
Náhledem aktivace a Aktivací, například pokud jsou elementy
aktivovány pomocí součtové funkce.

Práce se součtovou funkcí: Aktivovaný obdélník, kruh v náhledu aktivace

Nyní můžete v
Nastavení pracovního prostředí - Aktivace
určovat různé barvy pro aktivaci a pro náhled aktivace. Jako Barva
náhledu aktivace je přednastavena oranžová.
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Signální barva
Další barvou pro označování elementů je Signální barva (v předchozích
verzích označovaná jako Barva označení elementů při hledání), kterou
nastavíte v
Nastavení pracovního prostředí - Zobrazit Zobrazení. Je standardně nastavena na červenou jako aktivační barva.
Signální barva se používá následujícím způsobem:
 Barva elementů, které byly nalezeny pomocí Hledat a označovat
elementy (menu Upravit).
 Signální barva rozeznaných geometrií při zadávání tvaru ohybu ve
vyztužování
 Nová: Transparentní barva plochy zjištěné pomocí
plochy

Měření

 Nová: Transparentní barva pro 3D označování ploch
Extrudování,
Rozdělení 3D tělesa rovinou,
Rozvinutí a
Vymazání plochy z 3D tělesa.

Zpracování skupiny elementů bez uvolnění
Zpracovávané skupiny elementů se musely nejprve uvolnit a pak opět
vytvořit. Nyní jsou skupiny elementů zachovány.
Lze využít následujících novinek:
 K úpravě elementů skupiny elementů klepněte pravým tlačítkem
myši na skupinu elementů a pak v menu na Otevřít skupinu
elementů. Lze např. modifikovat vlastností formátu, přesunout
elementy, deformovat, mazat atd. Pro rozšíření skupin elementů jsou
vlastní funkce.
 Po úpravě opět pravým tlačítkem myši klikněte na skupina elementů
a poté v kontextovém menu na Zavřít skupinu elementů. Při
přechodu mezi fóliemi přes
Otevřít a aktivovat resp.
Uložení se otevřená skupina elementů uzavře.
 Pomocí
Rozšířit skupinu elementů (kontextové menu, modul
Konstrukce +) vložíte element do stávající skupiny elementů.
Skupiny elementů se přitom nerozloží.
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Symbol nuceného elementu pro body
Body nemají směr vykreslení, a proto se mohou při zachytávání bodů
snadno přehlédnout. Nyní se zobrazují Symboly nucených elementů a
Symboly směru elementů nejen pro elementy, ale také pro jednotlivé
body.

Symboly nucených elementů a Symboly směru elementů lze rychle
zobrazit pomocí
Zobrazení na obrazovce. V
Nastavení
pracovního prostředí - Zobrazit stanovíte velikost těchto symbolů.
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Třídění řezů v BWS
V rámci struktury stavby lze nyní při odvozování architektonických řezů
setřídit stávající řezy podle abecedy.

Barva symbolu směru u řezů
Při vytváření řezu můžete pro vedení řezu nebo pro čáru řezu stanovit
Pero,
Čáru,
Barvu a
Hladinu. Nyní vlastní také
příslušný symbol směru vlastnosti formátu vedení řezu.
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Přizpůsobení a sjednocení označení funkcí
Oblast Základní moduly
Rotace se nyní nazývá

Kopírování a otáčení.

Kopírování a otáčení se nyní nazývá
otáčení.
Zrcadlová kopie se nyní nazývá

Kopírování a vkládání,
Kopírování a zrcadlení.

Zrcadlová kopie střešních těles se nyní nazývá
zrcadlení střešního tělesa.

Kopírování a

Zrcadlová kopie části scan-podkladu se nyní nazývá
Kopírování a zrcadlení oblasti scan-podkladu.

Oblast Architektura
Výměna objektu se nyní nazývá
SmartPart.

Výměna objektu,

Oblast Terén
/
Legendy v modulech Městský urbanismus a Zahradní
architektura mají nyní různé názvy:
Legenda funkčního využití ploch
Legenda Zahradní architektura
Funkce
Plánování výsadby stromů byla integrována do funkce
Ukládání rostlin. Označení funkce nyní zní
Plánování výsadby
stromů a ukládání rostlin.

Oblast Vizualizace
Označení funkce
Export CINEMA 4D, VRML, X3D, 3DS, U3D
bylo přizpůsobeno upravenému rozsahu formátů a nyní zní
Export
CINEMA 4D, VRML, DAE, KMZ, 3DS, U3D.
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Oblast Nastavení
Reporty a přehledné odhady výměr
Nastavení pro Přehledné odhady výměr se dosud prováděla pouze
pomocí
v dialogu pro otevírání reportů. Nyní je najdete v
Nastavení na nové stránce Reporty a odhady výměr. I nadále je
zachován přístup přes dialog Otevřít reporty.

Nyní zde můžete centrálně definovat všeobecná nastavení pro modul
Předlohy: Reporty, Legendy, Popis.
Nová je oblast Všeobecně:
 Pomocí nastavení Kvalita grafik můžete určovat kvalitu grafického
zobrazení elementů vyhodnocovaných v reportu.
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 Aktivováním možnosti Všechny grafiky perem a barvou dosáhnete
toho, že budou grafická zobrazení všech elementů vyhodnocovaných
v reportu provedena ve vybrané barvě a zvoleným perem.
Pokud tato volba není aktivována, zobrazují se elementy v reportu v
takové barvě a pomocí takového pera, které byly použity k zobrazení
elementu v dokumentu.
V oblasti Přehledné odhady výměr můžete ovlivnit zobrazení
rozdělení ploch. Stanovení zde provedená se zobrazí na obrázku jako
náhled.
Pomocí tlačítka Parametry textu ... určíte parametry textu pro grafické
rozdělení ploch.
Oblast Další nastavení vám pomocí volby Nepopisovat dílčí plochy,
pokud jsou menší než ... umožní přehledněji uspořádat grafické
rozdělení ploch.
Dále můžete stanovit počet dílčích ploch, přes které se nebude provádět
výpočet ploch rozdělením na dílčí plochy, ale podle Gauss-Ellinga.
Mimoto je také možné vytvářet grafické rozdělení ploch v aktivním
dokumentu aktivací volby Odhady ploch v aktivním dokumentu .

Pomocné konstrukce fillingů ploch a fill-čar
V oblasti
Nastavení pro Pracovní prostředí - zobrazení máte v
Fólie a okno NDW k dispozici novou volbu: Pomocné konstrukce
fillingů ploch a fill-čar

pomocné konstrukce fillingů ploch a fill-čar můžete zobrazit ve vlastní
barvě nebo v barvě pomocné konstrukce. Vlastní barvu určíte při
vyvolání funkcí
Filling ploch (modul Konstrukce a modul
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Barvy) a
Fill-čára (modul Barvy) ve Vlastnosti nebo v dialogu
Výběr barvy - RGB.

Minimální vzdálenost v pohybovém módu a u kolečka myši
Do
Nastavení, strana Pracovní prostředí - myš a osový kříž byla
převzata nová volba: Minimální vzdálenost v pohybovém módu a u
kolečka myši

Zde můžete zadat hodnotu pro vzdálenost mezi bodem oka a cílovým
bodem, při jejímž nedosažení se cílový bod posune a kamera se poté
pohybuje kupředu. Standardní nastavení je 1 m.

Tolerance natočení také pro texty
Nyní můžete v
Nastavení - Text pomocí volby Tolerance natočení
pro texty ve stupních nastavit také toleranci natočení tak, aby byly
texty obecně čitelné zdola nebo zprava. Tato volba odpovídá Zobrazení,
tolerance natočení pro hodnotu kóty a texty kót ve stupních z
Nastavení - Kóta.
Hodnota zde zadaná je zohledněna v případě, pokud je aktivní volba
Automaticky opravovat směr textu. Standardní nastavení činí 3
stupně.
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Změna standardních nastavení pro chování
V
Nastavení, strana Pracovní prostředí - myš a osový kříž bylo
změněno standardní nastavení pro volbu Při dvojitém kliknutí vpravo,
po ukončení funkce nastavit zpátky vlastnosti formátu.
Tato volba není aktivována jako přednastavení, to znamená, že dvojitým
kliknutím pravým tlačítkem myši na element otevřete funkci vytvoření
elementu a nakreslíte element stejného druhu. Přitom se převezmou
vlastnosti formátu elementu, na který jste klikli. Jako standardní
nastavení se po vytvoření elementu stejného typu (ukončení funkce)
zůstanou zachovány převzaté vlastnosti formátu i pro ostatní elementy
(panel nástrojů Formát).
Pokud aktivujete toto zaškrtávací políčko, pak se opět obnoví vlastnosti
formátu do předchozího stavu (panel nástrojů Formát).

Posun obrazu
Do
Nastavení, strana Pracovní prostředí - myš a osový kříž byla
převzata nová volba: Ctrl + Shift + stisknuté levé tlačítko myši spustí
"Posun obrazu" (pro dvoutlačítkovou myš)

Po aktivování této volby můžete pomocí stisknuté klávesy CTRL a
SHIFT a také levého tlačítka myši posouvat pohled v aktuálním okně.
Volba podporuje ovládání zobrazení na obrazovce při použití
dvoutlačítkové myši, např. u počítačů Macintosh.
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Nová paleta knihovna
V nové paletě Knihovna jsou nyní pod jedním povrchem sloučeny
všechny katalogy – symboly, objekty a SmartParts obsažené v Allplan.
Jednotlivé elementy knihovny lze intuitivně vyvolat stejným způsobem.
Nová paleta Knihovna vám nabízí následující výhody:
 Všechny elementy knihovny lze vybírat z jednoho místa.
 Ovládání a design jsou stejné pro všechny elementy knihovny.
 Paleta Knihovna může zůstat otevřená i v případě, že jsou aktivní
jiné funkce.
 Jednotlivé složky palety Knihovna lze otevírat přímo z ostatních
funkcí.
 Díky funkci Breadcrumbs vždy víte, kde v knihovně se nacházíte.
 Dvojitým kliknutím nebo technikou Drag&Drop lze elementy
přetáhnout z náhledu a umístit na kreslicí plochu.
 3D elementy lze nyní zobrazit také v oblasti Výběr v půdorysu,
pohledech a axonometrii. Zobrazení animace je i nadále možné v
náhledu zvoleného elementu.
 Symboly a objekty lze vytvářet a vkládat přímo v paletě Knihovna.
 Nejdůležitější operace správy (kopírování, posouvání, přejmenování
atd.) lze provádět přímo v paletě Knihovna.
 Dosud nezbytné funkce
Načtení dat z knihovny a
dat do knihovny jsou vynechány.

Uložení
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Paleta Knihovna
Paleta Knihovna se standardně skládá z následujících částí:

Navigační pole

V navigačním poli vidíte, ve které složce a ve které knihovně se právě
nacházíte.
Pomocí
Zpět se dostanete o jednu úroveň výš.
Pomocí
Hledat můžete hledat v aktuálně zvolené složce a ve všech
jejích adresářích podle stejného typu označení elementů knihovny.
Všechny shodné elementy s názvem, který odpovídá zadanému řetězci
znaků, budou zobrazeny ve zvolené oblasti. V Rychlých informacích
nalezených elementů se zobrazí Cesta k souboru. Ten lze pak otevřít
přes kontextové menu elementu.

Knihovna

Zde otevřete knihovny Symboly, Objekty nebo SmartParts, a přejdete
k požadované složce.
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Pokud je požadovaná složka zvolena, zobrazí se obsažené elementy
knihovny.

S výjimkou vestavěných prvků se u všech elementů knihovny zobrazí
Rozměry. Ty se zobrazí v Min-Man-Boxu elementu.
Oblast Náhled
Zde se zobrazí zvolený element jako náhled. Můžete stanovit
projekci a typ pohledu (drátový model, animace).
Oblast Velikost písma
Zde stanovíte, zda se u popisů obsažených v elementu knihovny bude
automaticky měnit měřítko nebo deformovat o faktor písma.
Oblast Výběr
Zde se zobrazují elementy knihovny obsažené ve složce jako náhled.
Pomocí
Projekce můžete u elementů 3D určit standardní projekci,
ve které se zobrazí náhled. 2D symboly se zobrazí jen v půdorysu.
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Element se vybere dvojitým kliknutím nebo technikou Drag&Drop a
umístí se na kreslicí plochu. Pro uložení máte v nastavení zadávání k
dispozici několik pomocných funkcí.
V oblasti Výběr je k dispozici kontextové menu, ve kterém můžete
definovat velikost náhledu, případně ho úplně vypnout. Pokud zvolíte
možnost Jen text, pak se všechny náhledy vypnou. Při kliknutí na
nějaký záznam se zobrazí příslušný obrázek v oblasti Náhled .
PřesUpravit... se dostanete do dialoguKonfigurace, karta Palety , kde
si můžete podle vlastních požadavků palety upravit.

Poznámka: Pokud ukážete na vámi založené složky a elementy
knihovny, zobrazí se tlačítko
. Zde můžete mazat, přejmenovávat a
kopírovat. Tyto tři funkce naleznete také v kontextovém menu
založených složek a elementů knihovny, které vyvoláte pravým
tlačítkem myši přímo na označené složce nebo elementu.
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Lišta akcí

V závislosti na typu knihovny, cesty a složky zde budete mít k dispozici
další funkce.
Nová skupina
vytvoří ve zvolené složce novou skupinu.
Nový symbol
uloží nový symbol v aktuálně otevřené složce symbolů.
Nový objekt
vytvoří objekt a uloží jej v aktuálně zvolené složce objektů.
Vložit objekt
vloží objekt uložený na kreslicí ploše do aktuálně zvolené složky.
Nový SmartPart
vloží SmartPart umístěný na kreslicí ploše do aktuálně zvolené složky.
Vložit cestu
vytvoří ve složce Externí knihovny Symboly cestu pro přístup na další
soubory se symboly.

Nové sestavení knihovny symbolů
Knihovna Symboly byla nově uspořádána a sestavena a doplněna o další
symboly. Ve spojení s novou paletou Knihovna můžete nyní velmi
ocenit její výhody.
Nové symboly se nyní vytvářejí přímo v samotné paletě Knihovna.
Také správa (kopírování, přesouvání, přejmenování, vytváření nových
složek) se uskutečňuje přímo v paletě.

Knihovny symbolů z předchozích verzí
Knihovny symbolů z předchozích verzí byly při upgrade přesunuty do
složky \std\sym_legacy.
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Přímá modifikace objektů
Chcete-li upravit již nakreslené konstrukční elementy, nabízí vám
program Allplan velké množství možností. Nejdůležitější z těchto
možností zpracování lze vyvolávat nejen přes menu a panel nástrojů, ale
i přímo z elementu: Po provedení aktivace elementů je můžete pomocí
"přímé modifikace objektů" ihned posouvat, otáčet, zrcadlit, kopírovat,
modifikovat jejich geometrii nebo měnit jiné vlastnosti specifické pro
objekt.
Přitom zásadně platí, že se musí rozlišovat mezi dvěma různými
stanoveními cílů: Za prvé se má element zpracovávat "všeobecně", tedy
posouvat, otáčet, zrcadlit, kopírovat atd. jako celek; element jako takový
přitom zůstává nezměněný. Za druhé se má element zpracovávat
"individuálně", to znamená měnit jeho geometrii a jeho vlastnosti.
V obou případech máte k dispozici následující možnosti:
 Díky možnostem přímé modifikace objektů máte k dispozici
nejdůležitější funkce zpracování v bezprostřední blízkosti
aktivovaného elementu.
 Můžete měnit nejdůležitější geometrické parametry elementu bez
nutnosti použití palet nebo dialogů.
 Vzhledem k optimalizaci pracovního postupu se snižují počet
kliknutí myší a dráhy pohybu myší na minimum.
 Jak v oblasti 2D, tak i v oblasti 3D je zaručen konzistentní způsob
práce.

Základy
Zapnutí přímé modifikace objektů
Aby bylo možné zpracovávat elementy pomocí přímé modifikace
objektů, musí se zapnout příslušné nastavení.
Za tímto účelem aktivujte v
Nastavení vedle Úchopy volbu
Zobrazit (oblast Pracovní prostředí - karta Přímá modifikace
objektů - oddíl Úchopy, srov. také "Zapnout přímou modifikaci
objektů"v nápovědě Allplan).
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Aktivace elementů
Elementy, které chcete zpracovávat pomocí přímé modifikace objektů,
musíte nejdříve aktivovat. Aktivace se provádí buď kliknutím na
element nebo na elementy nebo přetažením aktivační oblasti, ve které se
příslušné elementy nacházejí.
V následující tabulce najdete krátký přehled nejdůležitějších možností
aktivace elementů:
 Žádná funkce není aktivována.
Účel

Akce

Aktivace jednotlivého elementu

Vyznačit element

Aktivovat několik elementů v
nějaké oblasti

Klikněte do kreslící plochy a potom se stisknutým tlačítkem myši přetáhněte
oblast aktivace.

Aktivovat další elementy

Podržte stisknutou KLÁVESU CTRL a klikněte na další elementy nebo
přetáhněte oblast aktivace.

Aktivace všech elementů

Stiskněte CTRL+A.

Poznámka: Úplný přehled o všech dalších možnostech aktivace získáte
v části "Aktivace elementů".

Ovládací prvky pro přímou modifikaci objektů
Pokud aktivujete elementy zobrazí se při zapnuté volbě Zobrazit
uchopení (
Nastavení - oblast Pracovní prostředí - karta Přímá
modifikace objektů - oddíl Úchopy) na aktivovaných elementech
ovládací prvky pro přímou modifikaci objektů: "Úchopy", "Přepínače" a
Vstupní pole. Umístěte nitkový kříž nad úchop, zobrazí se Kontextový
panel nástrojů. Po spuštění funkce se pro zadání hodnot zobrazí Dialog
souřadnic.
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Uchopení
Úchopy jsou barevné symboly na geometrických bodech specifických
pro objekt aktivních elementů, které jsou uloženy s interaktivitou podle
kontextové souvislosti. Kliknutím na tyto úchopy můžete modifikovat
geometrické vlastnosti elementů. Na základě jejich tvaru a barvy zjistíte,
jakou činnost lze s daným úchopem provést.

Stěna s dveřmi

Čára

Kružnice

Plocha z obrázku

Zde je malý výběr toho, co můžete s úchopy provádět:
 Elemente jsou aktivovány, zobrazí se úchopy.
Účel

Akce

Posunout element

Klikněte na
Centrální posuvný úchop aktivovaných elementů a umístěte
je do nové polohy.

Změna velikosti elementů

Klikněte na jeden z
Geometrických úchopů označených elementů a uložte
jej podle nové velikosti.

Posouvání bodů elementů

Klikněte na jeden z
nové poloze.

Vymazat element

Stiskněte KLÁVESU DELETE.

Úchopů bodu označených elementů a uložte jej na
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Typy úchopů
Podle tvaru úchopu poznáte, které akce lze s daným úchopem provádět:
Úchop Označení

Účel

Úchop bodu

Modifikace bodu

Geometrický úchop

Změna vlastností geometrie (např. délky, šířky, poloměru)

Centrální posuvný úchop

Posouvat element(y) nebo je - při stisknuté KLÁVESE CTRL kopírovat

Speciální úchop

Změna otvírání dveří/oken

Tip: Velikost symbolů
úchopů můžete
individuálně nastavit v
Nastavení na kartě Přímá
modifikace objektů
(oblast
Pracovní
Tip:
Zde
se může měnit
prostředí)
v oddíle
také transparentnost
Úchopy.
symbolů úchopů.

Barvy úchopů
V závislosti na situaci zpracování mají úchopy různé barvy. Příslušné
barvy můžete individuálně nastavovat v
Nastavení na kartě Přímá
modifikace objektů (oblast Pracovní prostředí) v oddíle Úchopy.
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Úchopy obecně:
Všechny úchopy, které jsou k dispozici na aktivovaných elementech, se
zobrazují v barvě nastavené pomocí funkce Standardní barvy.

Zvolený úchop:
Pokud se nitkový kříž nachází uvnitř oblasti zachycení úchopu, změní se
jeho barva na barvu nastavenou v Barva náhledu pro výběr elementů.
Kliknutím se úchop aktivuje; úchop určí následně možnou činnost (srov.
"Typy úchopů (na straně 53)").

Aktivované úchopy:
Aktivované úchopy, tedy takové, na které má vliv následující činnost, se
zobrazují v barvě nastavené v Signální barva.
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Vstupní pole
Vstupní pole pro zadávání číselných hodnot geometrie elementu se
zobrazí pouze v případě, pokud je aktivován jen jeden jediný element.
Tip: Zda se mají na
aktivovaném elementu
zobrazovat vstupní pole
okamžitě nebo až po
stisknutí mezerníku
můžete nastavit v
Nastavení pod
Viditelnost při
aktivovaném elementu
(oblast Pracovní
prostředí - karta Přímá
modifikace objektů oddíl Vstupní pole).

Přepínače
Přepínače se nacházejí vždy v bezprostřední blízkosti vstupních polí.
Také přepínače se zobrazí pouze v případě, když je aktivován jen jediný
element.

Tip: Barvu přepínačů
můžete individuálně
nastavit v
Nastavení
pod Barva tlačítek (oblast
Pracovní prostředí - karta
Přímá modifikace
objektů - oddíl Vstupní
pole).
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Obrátit změnu směru
U lineárních elementů můžete zadat, zda se změna hodnoty má přenést
pouze jednostranně vlevo, jednostranně vpravo nebo oboustranně:
: Změna je přenesena doleva
: Změna je přenesena doprava
: Změna je přenesena oboustranně
Pro obrácení změny směru, vždy klikněte na přepínač
Obrátit změnu směru.

,

nebo

Změnit vnitřní nebo vnější stranu
U otvorů v kruhových stavebních dílech stěn můžete zvolit, zda se má
upravený rozměr vztahovat na vnitřní stranu nebo na vnější stranu stěny:
: Změna je přenesena vztažena na vnitřní stranu
: Změna je přenesena vztažena na vnější stranu
Aby bylo možné přepínat z vnitřní strany na vnější a naopak, klikněte
vždy na přepínač
nebo .
Změna úhlu segmentu/otvoru
Kruhové elementy můžete modifikovat podle volby pomocí úhlu
segmentu nebo úhlu delta:
: Změna přes úhel delta
: Změna přes úhel otvoru
Aby bylo možné přepínat z úhlu otvoru na úhel delta a naopak, klikněte
vždy na přepínač
nebo
Změna úhlu segmentu/otvoru.
Zamknout nebo uvolnit úhel
U šikmých elementů máte mimoto možnost uzamknout nebo odemknout
úhel sklonu elementu vůči horizontále.
Úhel je uzamčený (hodnotu nelze upravovat):
Úhel sklonu elementu zůstává konstantní. Odpovídající hodnoty delta,
které vyplývají ze změněné hodnoty, se vypočítávají automaticky.
Úhel je odemčený (hodnotu lze upravovat):
Úhel sklonu elementu vůči horizontále lze měnit přímým zadáním
hodnoty. Alternativně se ze změněné hodnoty x, y, nebo z automaticky
vypočítávají odpovídající hodnoty.
Chcete-li zamknout nebo odemknout úhel, klikněte vždy na přepínač
Odemknout úhel nebo
Zamknout úhel.
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Kontextový panel nástrojů
Kontextový panel nástrojů se zobrazuje v jedné ze dvou podob:
 Pokud nitkový kříž umístíte v bezprostřední blízkosti aktivovaného
elementu, zobrazí se Kontextový panel nástrojů s funkcemi, které
znáte z modulu Konstrukce, menu Zpracovat Přesunout,
Kopírovat,
Otočit a Zrcadlit a
Kopírovat a zrcadlit.

 Pokud však umístíte nitkový kříž na bod stávajícího elementu
(nemusí se jednat o úchop, nemusí pocházet z aktivovaného
elementu a může se jednat i o geometrický pomocný bod jako např.
střed kruhu), bude Kontextový panel nástrojů obsahovat výše
uvedené funkce s rozšířenou funkčností: Zde se zachycený bod
automaticky použije jako výchozí bod pro následně zvolenou funkci.

Tip: Časový interval, po
kterém se zobrazí
Kontextový panel
nástrojů, můžete nastavit
v
Nastavení pod
Časové omezení pro
zobrazení (oblast
Pracovní prostředí registrační stránka Přímá
modifikace objektů oddíl Kontextový panel
nástrojů) v rozmezí od
300 do 20 000 ms. Zde
můžete Kontextový panel
nástrojů rozšířit o
dodatečné funkce.

Dialog Souřadnice
Během přesouvání elementů se na výchozím bodu nebo – u
zachyceného cílového bodu – v blízkosti nitkového kříže zobrazí
následující Dialog Souřadnice:
Přímé zadání hodnot delta pro posouvání buď vychází z
výchozího bodu (vstupní pole jsou podbarvena bíle)
nebo alternativně z jiného, aktuálně zachyceného
vztažného bodu (vstupní pole jsou podbarvena žlutě)
Během kopírování elementů se na výchozím bodu nebo – u zachyceného
cílového bodu – v blízkosti nitkového kříže zobrazí následující Dialog
Souřadnice:
Přímé zadání hodnot delta pro první kopii, buď vychází z
výchozího bodu (vstupní pole jsou podbarvena bíle) nebo
alternativně z jiného, aktuálně zachyceného vztažného bodu
(vstupní pole jsou podbarvena žlutě) a také uvedení počtu
kopií.
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"Všeobecná" modifikace objektů
Chcete-li zpracovávat nebo kopírovat celé elementy nebo skupiny
elementů, použijte
nástrojů.

Centrální posuvný úchop a Kontextový panel

"Individuální" modifikace objektů
Pokud aktivujete jednotlivý element (například obdélník, kruh, stěnu),
pak obdržíte kromě úchopů i nabídku jejich nejdůležitějších
geometrických parametrů. Změnou zobrazených hodnot můžete přímo
modifikovat geometrii elementu.

Oblast Základní moduly
Modifikace referenčního bodu pro více kót
Pomocí
Modifikace referenčního bodu můžete nyní změnit polohu
referenčních bodů několika kót za sebou, aniž byste museli funkci znovu
otevírat. Tak můžete při úpravě kót ušetřit několik kliknutí myši.
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Zachycení bodu na kótách
Nyní lze zachytit body také na kótách. Zachytávání bodů lze použít
například pro vlastními silami zkonstruované koncové symboly.

Vylepšení spojení dvou elementů
V některých případech nebylo možné pomocí
Spojení dvou
elementů protnout kruhy čarami. Důvodem většinou bylo, že čára k
protnutí nebyla přesnou kolmicí.

Tyto minimální nepřesnosti (lhostejno, jak byly vytvořeny) jsou nyní
zohledněny při spojování elementů tak, abyste získali požadovaný
výsledek.
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Zaoblení dvou elementů několika kliknutími
Byla zjednodušena funkce Zaoblení dvou elementů. Pokud po
aktivování dvou elementů najedete nitkovým křížem na místo, které se
má zaoblit, zobrazí se náhled vhodného zaoblení a kliknutím myši do
této oblasti získáte požadovaný výsledek.

Pokud nelze stanovit jednoznačný výsledek, jsou nabídnuty k volbě
všechny možnosti.

Modifikace uzavřených splinů
Uzavřené 2D spliny zůstanou nyní při modifikaci uzavřené i v případě,
že upravujete počáteční a koncový bod. Přitom nehraje žádnou roli, zda
upravujete spline pomocí úchopů nebo pomocí
Modifikace bodů.
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Připojit čáry na element
Funkci
Připojit čáry na element pro zkrácení nebo prodloužení čar
a polygonů až k průsečíku se vztažným elementem lze nyní najít také v
kontextovém menu čar.

Nový koncový symbol pro čáry
Nyní můžete vybírat také svislou čáru s odstupem od konce čáry jako
počáteční nebo koncový symbol.
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Dvě nové volby v modulu Text
V dialogu Text najdete dvě nové volby Barva pozadí a Rámeček okolo
textového bloku

.

Barva pozadí
Pomocí funkce Barva pozadí stanovíte barvu, která se použije pro
Podklad filingu. Barvu pozadí lze rovněž nastavit v paletě Vlastnosti.
Kromě toho zde můžete nastavit, aby se místo toho použila barva pozadí
okna, která je nastavena v
Nastavení - Zobrazení.
Dosud se vždy používala barva pozadí okna.

Rámeček okolo textového bloku
Pokud je aktivní
Rámeček okolo textového bloku, bude kolem
textového bloku nakreslen rámeček. Vlastnosti rámečku (barva, tloušťka
pera, typ čáry, vzdálenost) lze nastavit v paletě Vlastnosti.

Libovolné místo uložení pro soubory bodů
Import a export souborů ve funkci
Import a export bodového
souboru neprobíhá nyní již výhradně přes uživatelskou složku výměny.
Protože nyní můžete nastavit každou libovolnou cestu, je vynecháno
tlačítko Import, pomocí kterého jste dosud načítali soubory do
Uživatelské složky výměny.
Jako cesta pro import a export souborů vám bude nabídnuto
Místo
uložení stanovené v Nastavení, strana Pracovní prostředí v oblasti
Uložit.
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Oblast Rozložení plánu a tisk
V rámci redesignu modulu byla nahrazena terminologie plotr/výstup na
plotru, která popisuje plotry s pery z 90tých let a v nejnovějších
vydáních se již na běžné tiskárny DIN A4 a velkoformátové tiskárny
nehodí, termíny tiskárna/tisk.
V následujícím textu je příklad části přejmenování:
Funkce

Náhled tisku se nyní nazývá

Funkce

Zpracování plánů se nyní nazývá

Tisk obsahu okna
Rozložení plánu

Modul
Sestavování plánů a plotrování se nyní nazývá
Rozložení plánu
Funkce

Tisk plánů se nyní nazývá

Tisk plánů

Plot-soubor, Profil plotrování a Typ sestavy se nyní nazývá Tiskový
soubor, Tiskový profil a Tisková sada
Jednotlivé a Dávkové plotrování se nyní nazývají Jednotlivý a
Hromadný výstup
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Stránka s vlastnostmi
Pro definici plocha rozložení můžete nyní použít funkci
Nastavit
stránku nezávisle na tom, jaké výstupní zařízení jste ve funkci
Tisk
plánů nastavili. Stanovení parametrů se nyní provádí pomocí zadání v
paletě, díky čemuž jsou změny okamžitě viditelné. Vedle oblastí Strana
a Okraje, ve kterých můžete jako doposud určovat formát, orientaci a
okraje stránky, byla doplněna nová oblast Vlastnosti.

Zde můžete jako vlastnost stránky zvolit rámeček plánu, záhlaví plánu a
pozadí. Rámeček plánu je vytvořen ve velikosti stránky, pro záhlaví
plánu můžete stanovit vzdálenost od vnitřního okraje rámečku plánu.
Jako pozadí můžete definovat filling ploch nebo texturu. Při změně
stránky se velikost rámečku plánu a poloha záhlaví plánu automaticky
přizpůsobí.
Pomocí správy oblíbených položek můžete nastavení stránky uložit jako
oblíbené
Uložit oblíbené položky a pro definici jiných rozložení
ploch načíst jako
Načíst oblíbenou položku.
Uvědomte si, že zde vytvořený rámeček plánu není při provedení funkce
Popis identifikován jako element.
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Nově vytvořený výstup plánu
Funkce
Tisk plánů,
Exportovat do souboru HPGL, obrázku
a
Archivace k provádění výstupu hotových plánů byly kompletně
přepracovány. Při výběru příslušné funkce se všechny lišty menu a
panely nástrojů skryjí. Zobrazena zůstane pouze paleta Tisk plánů, ve
které je zvolena karta Tiskárna. Zobrazení plánu proběhne tak, jak je
prováděn jeho výstup.
Prostřednictvím zadání v paletě jsou okamžitě vidět změny nastavení,
které mají vliv na výstup plánu.
Nastavení týkající se rozsahu elementů k tisku a archivace, které se
zpravidla mění méně často, se nyní stanovují v podlištách. Výběr plánů
pro výstup se stále ještě provádí přes dialog Volba plánů. Díky tomu se
nyní nacházejí všechna důležitá nastavení uspořádaná tematicky na obou
kartách Tiskárna a Tiskový profil.
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Upravené chování výstupu plánu opět podtrhuje změnu filosofie výstupu
uskutečněnou v roce 2011, která se člení na následující tři kroky:
 Nastavení stránky
V tomto kroku se vytvoří vlastní plán. Cílem je stanovit jej přesně
tak, jak se bude později provádět jeho výstup. Definicí stránky, pro
kterou můžete stanovit jakoukoli velikost, určíte plochu rozložení.
Výběrem a nastavením okrajů stránek stanovíte, zda se má plán
exportovat jako PDF nebo na velkoformátové tiskárně s papírem v
roli nebo zda se má výstup plánu uskutečnit na tiskárně na jednotlivé
listy.
Pokud jste rámeček plánu a záhlaví plánu již nestanovili jako
vlastnost stránky, vložte je pomocí funkcí
Rámeček plánu a
také
Popis nebo
Legenda, záhlaví plánu.
 Rozložení
V tomto kroku umístíte elementy plánu ve formě dokumentů nebo
výkresů na plochy rozložení uvnitř rámečku plánu. Volitelně můžete
vytvářet doplňkové a vysvětlující texty, kóty nebo konstrukční
elementy.
 Tisk plánů
V tomto kroku provedete výstup hotového plánu na papír pomocí
Tisk plánů a nebo vytvoříte pomocí
Export dat PDF
soubor PDF plánu. Výstup plánu můžete ovlivňovat použitím
tiskových profilů, aniž byste odpovídajícím způsobem vlastní plán
změnili.
Ve funkci
Tisk plánů zvolte výstupní zařízení a při použití
ovladačů Windows také jejich potisknutelnou plochu, která se
vypočítá odečtením okrajů přístrojů od formátu papíru. V závislosti
na okrajích stránek nastavených ve funkci
Nastavit stránku se
plocha rozložení umístí buď v levém dolním rohu potisknutelné
plochy nebo v levém dolním rohu formátu papíru.
Velikost formátu papíru nelze na rozdíl od plochy rozložení
libovolně určovat. Rozsah dostupných velikostí závisí na nastaveném
výstupním zařízení. Vytisknou se ty elementy, které se nacházejí
uvnitř potisknutelné plochy rozložení a výstupního zařízení. Abyste
v závislosti na ploše rozložení získali vhodný formát papíru, máte k
dispozici následující možnosti:
- Aktivujte v
Nastavení, strana Rozložení plánu možnost
Nastavit formát papíru (tiskárnu) stránky, abyste umožnili
automatickou volbu formátu papíru a jeho orientace vhodných
pro stránku.
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- Klikněte ve funkci
Tisk plánů na kartě Tiskárna v oblasti
Nastavení ve Formát na tlačítko
Výběr formátu papíru
(tiskárny) podle formátu stránky, abyste ručně zvolili formát
papíru a jeho orientaci vhodné pro stránku.
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Tisk v dávkovém režimu
Po výběru několika plánů ve funkcích pro výstup plánů
Tisk plánů,
Exportovat do souboru HPGL, obrázku a
Archivace se nyní
na kartě Tiskárna palety okamžitě zobrazí další oblast Hromadný
výstup. Rozsah parametrů přitom závisí na zvolené funkci a případně na
nastaveném výstupním zařízení.
 Pokud je ve funkci
Tisk plánů pro aktuální plán nastaven
ovladač Windows, můžete specifikovat stanovení pro Tiskárnu,
Formát, Tiskový profil a také pro Počet kopií. V tomto případě již
nemáte k dispozici celou oblast Nastavení. Proto již nemůžete
provádět změny těchto parametrů pro aktuální plán.

 Pokud je ve funkci
Tisk plánů nastaven pro aktuální plán
Allplan vektorový ovladač, můžete provést pouze stanovení pro
Tiskový profil. V oblasti Nastavení se zobrazí možnost nastavení
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pro stránku.
Pro funkci
Exportovat do souboru HPGL, obrázku proběhne
nezávisle na nastaveném výstupním zařízení stejný postup, neboť
jsou zde pro výstup automaticky použity vektorové ovladače
Allplan.
Rovněž ve funkci
Archivace můžete nezávisle na nastaveném
výstupním zařízení provést pouze stanovení pro Tiskový profil.
Oblast Nastavení zde zásadně není k dispozici.

Nastavení Jako v plánu pro tiskárnu a formát a také možnosti Podobný
formát a Test výstupu se chovají jako dosud. Při nastavení Aktuální
pro tiskárnu a formát se zaznamenají určení aktuálního plánu, lze je však
změnit.
Naproti tomu zcela nová je možnost nastavení pro používání tiskového
profilu. U nastavení Jako v plánu můžete sice dočasně změnit
parametry pro aktuální plán na kartě Tiskový profil, nemůžete však
zvolit tiskový profil. U nastavení Aktuální zvolíte pevně definovaný
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tiskový profil. Na kartě Tiskový profil můžete kontrolovat jeho
parametry, avšak nemůžete je dočasně měnit.

Vizuální kontrola
Další novinkou hromadného výstupu je vizuální kontrola zvolených
plánů před vlastním výstupem. K tomuto účelu se po výběru několika
plánů zobrazí dole na okraji okna možnost výběru.

Pomocí
přecházíte postupně k předešlému plánu, pomocí
k
následujícímu plánu. Pomocí pole se seznamem vyberete libovolný plán.
Pokud je pro aktuální plán nastaven ovladač Windows a vy jste zvolili
pro hromadný výstup plány s vektorovými ovladači Allplan, obdržíte při
výběru těchto plánů hlášení, že zobrazení není možné a plán byl proto z
výběru plánů odstraněn. U plánů s ovladači Windows se vám u
nastavení Jako v plánu zobrazí pro tiskárnu, formát a nebo tiskový
profil v paletě odpovídající stanovení.
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Export PDF jako pixelového souboru
Při vytváření souboru PDF pomocí funkce
Export dat PDF v
modulu Rozložení plánu nebo ve funkci
Tisk obsahu okna máte
nyní možnost exportovat celý obsah plánu jako pixelový soubor.

Tím budou jednak exportovány fillingy ploch s transparentním
průběhem s věrností originálu a jednak získáte ochranu souboru PDF
proti kopírování, neboť jej není možné opět načíst vektorizovaně.
Uvědomte si však, že díky exportu v podobě obrázku bude vytvořeno
výrazně vyšší množství dat. To může u velkých plánů vést k problémům
při odesílání a načítání souboru PDF.
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Legenda plánu s náhledem
Při výběru legendy plánu ve funkcích
Nastavení stránky a
Legenda, záhlaví plánu se vám nyní zobrazí, stejně jako již při výběru
variabilního textu, náhled zvoleného seznamu.
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Konfigurační funkce
Všechny podfunkce, které byly dosud obsaženy ve funkci
Konfigurace, byly integrovány do jiných funkcí. Hlavní funkce proto
odpadá. K provádění konfiguračních funkcí je i nadále nutné, abyste byli
přihlášeni jako správce nebo jako uživatel s právy správce.

Zobrazení rámečku plánu
Definice nových parametrů zobrazení pro rámeček plánu se nyní provádí
ve funkci
Rámeček plánu v oblasti Typ rámečku. Pokud chcete
existující parametry zobrazení pro rámeček plánu smazat, klikněte v
pole se seznamem typů v pravém okraji na
.

Definujete tak pro rámeček plánu nové parametry
zobrazení
1 Zvolte ve funkci
Rámeček plánu v oblasti Typ rámečku v
Typ případně definici rámečku plánu, kterou si přejete použít
jako předlohu.
2 Nastavte v oblastech Pero a čára pro rámeček a také
Definice rámečku požadované parametry.
Jako typ vložíte označení [Typ rámečku definovaný
uživatelem].
3 Klikněte na vstupní pole Typ, zadejte název pro novou definici
rámečku plánu a potvrďte klávesou ENTER.

Formát rámečku plánu
Definice nových formátů pro rámečky plánů se nyní provádí ve funkci
Rámeček plánu v oblasti Formát. Pokud chcete existující formáty
pro rámeček plánu smazat, klikněte v poli seznamu formátů v pravém
okraji na
.

Jak definovat nové formáty pro rámečky plánů
1 Zvolte ve funkci
Rámeček plánu v oblasti Formát ve
Formát v daném případě formát, který si přejete použít jako
předlohu.
2 Zadejte Šířku a Výšku nového formátu.
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Jako formát se vloží označení [Formát definovaný
uživatelem].
3 Klikněte na vstupní pole Formát, zadejte název pro nový
formát a potvrďte klávesou ENTER.

Formát papíru
Definice nových formátů stránky se nyní provádí ve funkci
Nastavit stránku v oblasti Stránka. Pokud chcete existující formáty
stránky smazat, klikněte v poli seznamu formátů v pravém okraji na

.

Jak definovat nové formáty stránky
1 Zvolte ve funkci
Nastavit stránku v oblasti Stránka ve
Formát v daném případě formát, který si přejete použít jako
předlohu.
2 Zadejte Šířku a Výšku nového formátu.
Jako formát se vloží označení [Formát definovaný
uživatelem].
3 Klikněte na vstupní pole Formát, zadejte název pro nový
formát a potvrďte klávesou ENTER.

Tiskové profily
Definice nových tiskových profilů a také modifikace stávajících
tiskových profilů se nyní provádí ve funkcích pro výstup
Tisk
plánů,
Exportovat do souboru HPGL, obrázku a
Archivace
na kartě Tiskový profil.

Jak vytvořit nebo modifikovat tiskový profil
1 Zvolte ve funkci pro výstup kartu Tiskový profil.
2 Aktivujte v oblasti Nastavení tisku v daném případě volbu
Použít tiskový profil a vyberte soubor tiskového profilu, který
chcete použít nebo modifikovat jako předlohu.
3 Proveďte požadovaná nastavení a klikněte na Uložit tiskový
profil.
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4 Uložte soubor buď pod novým názvem souboru nebo pod již
existujícím názvem souboru.

Změnit výstupní zařízení plánů
Vyvolání funkce
Změnit výstupní zařízení plánů se nyní provádí
v dialogu Otevřít a aktivovat: Výběr plánu. Průběh funkce zůstal
nezměněný.

Rozsah Allplan vektorového ovladače
Při nové instalaci programu Allplan 2014 máte nyní při nastavování
výstupních kanálů v Allmenu k dispozici ještě Allplan vektorové
ovladače HPGL2_DESIGNJET a HPCOL_DESIGNJET.

Ve funkci
Exportovat do souboru HPGL, obrázku se proto
možnost pro výstup HPGL jednobarevně již nevyskytuje.
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Oblast Rozšiřující moduly
Zdokonalený export PDF z Report Designer
Byla zdokonalena možnost exportu reportu jako PDF. Report nyní
můžete připojit k již existujícímu souboru PDF a nechat znovu očíslovat
strany spojeného souboru PDF.

Nová funkce: Modifikace reportu
V modulu Předlohy: Reporty, Legendy, Popis máte v oblasti Změnit
k dispozici novou funkci:
Modifikace reportů.
Tato funkce vám umožňuje změnit stávající šablonu reportu a ty pak
uložit jako soubor RDLC. K úpravě šablony reportu využijte možností
Návrhář reportu.

Atributy objektu: Trvalé přednastavení 'Přidat atributy'
V
Převod, vymazání atributů objektu je nyní přednastavena
možnost Přidat atributy.

Tím přepíší pouze již existující atributy novými hodnotami. Ještě
neexistující atributy se přidají (doplní) na stávající sadu atributů.
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Zabrání se tak neúmyslnému vymazání existujících atributů, jak se může
stát ve volbě Nahradit stávající atributy.

Oblast modelování 3D
V modulu Modelování 3D se setkáte s mnoha novinkami, které vám
usnadní modelování a tím zvýší vaši produktivitu.
Nová funkce
Extrudování vám pomůže při intuitivním modelování.
Je zde rovněž možné zadávání přesných hodnot do dialogového řádku.
V budoucnu má nahradit funkci skicování známé z předchozích verzí.
Funkce, které vytvářejí elementy z 3D čar, jsou nyní sloučeny v novém
3D čáry. Ke známým funkcím, jako obdélník, kruh a n-úhelník nyní
přibyl dlouho očekávaný 3D spline.
Také funkce pro vytváření 3D ploch byly sloučeny pod
3D plochy.
Nové jsou 3D plocha spline a rozšířené možnosti u kruhové plochy.
Užitečné je rovněž nové 3D označování ploch, které bylo vyvinuto pro
Extrudování a lze je používat u dalších modifikací. Navíc jsou
možnosti modifikací známé z 2D nyní aplikovatelné i na 3D.
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Nová funkce Extrudování
Pomocí funkce
Extrudování vytvoříte ze stávajících 3D ploch 3D
těleso. Kromě toho můžete zpracovávat 3D těleso tak, že nakreslíte na
ploše tělesa libovolný obrys a protahujete jej, taháte a posunujete jej.
Můžete také převzít obrys plochy tělesa s odstupem.

Obr.: Vytahování tělesa z plochy
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Obr.: Převezměte obrys s odstupem a tažením rozšiřte těleso

79

80

Oblast modelování 3D

Obr.: Obrys nakreslete na plochu a tažením vykrojte
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Rozšíření a sjednocení 3D čáry
Až dosud bylo kreslení 3D čárových elementů rozděleno mezi různé
funkce. Nyní najdete všechny pod jednou společnou střechou funkce
3D čára:

Stávající funkce jako
3D obdélník,
3D kruh nebo
n-úhelník byly sloučeny; nově k nim přibyla
3D spline:

3D

V dynamickém panelu můžete určit Počet bodů v segmentu, tedy body
mezi dvěma definičními body a stanovit tak hladkost splinu. Jednotlivé
body lze stanovit jak pomocí Zadávání bodů, tak také kliknutím na
existující body v pohledu a axonometrii.
Postupujte následujícím způsobem:
Po otevření volby
3D čára vyberte 3D čárový element, který chcete
nakreslit. Ke každému čárovému elementu obdržíte specifický
Dynamický panel ve vlastním panelu nástrojů, abyste mohli vytvořený
element optimálně přizpůsobit.
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Rozšíření a sjednocení 3D plochy
Analogicky s
3D čárou byly také sloučeny stávající funkce pro
kreslení libovolných 3D ploch v
3D plocha. Pod jednou funkcí nyní
najdete
3D plocha z existujících 3D čar,
3D polygonální
plocha,
3D pravoúhlá plocha,
3D kruhová plocha a
3D
n-úhelníková plocha.

U
3D kruhová plocha můžete nyní určit, jak má být kruhová
plocha uzavřena:
 Pomocí
Kruhová výseč jsou plochy částečného kruhu uzavřeny
čarami vedoucími od koncových bodů oblouku ke středu kruhu.
 Pomocí
Tětiva kruhu jsou plochy částečného kruhu uzavřeny
tětivou procházející mezi koncovými body oblouku.
Skvělou novinkou je funkce
3D plocha spline pro organické formy.
Nakreslíte uzavřenou plochu ohraničenou 3D spline. Mezi definičními
body se vytvoří cyklické křivky. Také zde můžete v dynamickém panelu
určit Počet bodů v segmentu.
Postupujte následujícím způsobem:
Po otevření volby
3D plocha vyberte 3D plošný element, který
chcete nakreslit. Ke každému plošnému elementu obdržíte specifický
Dynamický panel ve vlastním panelu nástrojů, abyste mohli vytvořený
element optimálně přizpůsobit.
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Označování ploch i u dalších funkcí modifikace
Pro novou funkci
Extrudování bylo vyvinuto nové označování
ploch: Poznáte je podle toho, že identifikovaná plocha v náhledu je
označena transparentním fillingem ploch. Barva tohoto fillingu ploch se
stanoví přes Barva označení v Možnosti pracovní prostředí Zobrazit - Zobrazení.
Nové označení ploch nyní využívají také různé funkce modifikace, jako
např.:


Rozdělení tělesa rovinou



Vymazání ploch

Pokud v průběhu funkcí kliknete v Dynamickém panelu na
Vybrat
plochu (přednastavení), plocha bude automaticky rozeznána a k
provedení stačí jediné kliknutí.
Pokud však kliknete na
Vybrat hrany nebo body, definujete
plochu jako doposud prostřednictvím tří bodů nebo dvou hran nebo
jedné hrany a rohového bodu.

Obr.: Označení ploch
Vybrat plochu je aktivní
(1) Nitkový kříž ukazuje na plochu
(A) Plocha je označena jako náhled

Zalomení čáry nyní také pro 3D čáry a 3D plochy
Pomocí
Zalomení čáry (panel nástrojů Upravit) můžete nyní vedle
2D čar a ploch upravovat také 3D čáry a také hrany 3D ploch.
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Rozvinutí 3D těles
Funkci
Rozvinutí obsaženou dosud v modulu
Pohledy a řezy
nyní najdete v modulu
3D modelování. Funkce byla upravena tak,
aby s ní bylo možné rozvinutí každého libovolného 3D tělesa. Máte tak
možnost zobrazit rozvinuté nosné konstrukce v pohledu s jejich
skutečnými délkami.
Po výběru a umístění výchozí plochy postupně klikejte na ohraničující
hrany, ke kterým chcete připojit rozvinutí přiléhajících ploch.
Jak u výběru výchozí plochy tak také u ploch rozvinutí jsou plochy v 3D
tělese označeny barvou nastavenou v
Nastavení jako transparentní
plocha. Je proto výhodné používat techniku oken.

Každá plocha 3D tělesa může být v rozvinutí obsažena pouze jednou.
Tím se zabrání, aby byla vytvořena nevhodná a případně matoucí
zobrazení rozvinutí.
Pokud je při najetí kurzorem na ohraničující hranu rozvinutí přiléhající
plochy možné, zobrazí se náhled této plochy. V opačném případě se na
kreslicí ploše zobrazí odpovídající symbolika a upozornění v
dialogovém řádku.
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Pokud jste rozvinuli všechny plochy 3D tělesa, obdržíte příslušné
hlášení a funkce se automaticky ukončí.
Poznámka: Rozvinutí těles bednění z modulu
Pohledy a řezy nyní
již není možné. V tomto případě zkopírujte těleso bednění do nové
prázdné fólie a pomocí funkce
Vymazání pohledu vymažte
všechny eventuálně existující pohledy a řezy. Když vymažete poslední
existující pohled, odvodí se bednění automaticky do nespravovaných 3D
elementů. Z těchto elementů pak můžete vytvořit rozvinutí.
Také rozvinutí architektonických elementů není pomocí této funkce
přímo možné. V tomto případě převádějte architektonické elementy
pomocí funkce
Převod elementů v 3D tělese.
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Oblast Architektura
Střešní těleso se dvěma vrstevnicemi
Ve střešních tělesech můžete zobrazit pouze dvě vrstevnice.

Vrstevnice je možné využít pro rozmanité konstrukční úlohy:
 Můžete do střech vkládat jednoduché vikýře. Nastavte vrstevnice na
požadované hodnoty a nakreslete jednoduše mezi čáry vikýř. Měření
v pohledu pro určení výškové polohy již není nutné.
 Místnosti můžete kreslit přímo mezi vrstevnice 1m a 2m.
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Modifikace rovin
Pokud chcete pomocí
Modifikace rovin změnit výšku bodu
nahoře/dole volných rovin, je to nyní mnohem snazší. Body zadané při
definici rovin jsou nyní zobrazeny jako symboly v barvě pomocné
konstrukce a sice v půdorysu, v pohledech a v axonometriích.
Bod, jehož vstupní pole je právě aktivní, je označen větším symbolem a
aktivační barvou.

(A)
(B)

Definiční body volné roviny
aktivovaný definiční bod

Dialog 'Výška' s tooltipem
V dialogu Výška, který souží u všech architektonických prvků k
zadávání nebo modifikaci výšky, se nyní u každého symbolu zobrazí
vysvětlující tooltip, pokud na tento symbol najedete šipkou myši.

Zejména začátečníci si tak mohou snadněji přisvojit zadávání výšky ve
vztahu k rovině Allplan.
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Změnit výškovou polohu
Pokud chcete pomocí
Modifikace obecných architektonických
vlastností změnit výškovou polohu architektonických elementů, ušetříte
nyní několik kliknutí:
Nemusíte již explicitně aktivovat volby Modifikace horní hrany nebo
Modifikace dolní hrany: Jakmile kliknete na funkci pro zadávání
výšky, automaticky se aktivuje příslušná volba.
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Kruhová stěna s nastavitelným dělením
V předchozích verzích Allplan se kruhový čárový stavební prvek jako
například
Kruhová stěna skládal interně vždy z 40 částečných
polygonů (nebo 80 pro vnitřní a vnější), vztaženo na vytvořený segment
kruhové stěny. To znamená, že se ze 40 částečných polygonů vždy
skládala nejen čtvrtinová kruhová stěna, ale také celá kruhová stěna.

V programu Allplan 2013:
Celá kruhová stěna s velkým poloměrem, poloviční kruhová stěna s malým
poloměrem

Nyní si můžete sami nastavit, z kolika částečných polygonů se má
kruhová stěna skládat. Nastavení se přitom vždy vztahuje na plný kruh.
Tím je nyní zaručeno, aby se přiléhající místnost i po modifikaci vždy
ještě přesně přizpůsobila kruhové stěně. Kromě toho tak lze nyní
vytvořit také "hladší" kruhové stěny.

Toto přizpůsobení platí pro všechny čárové stavební prvky, tedy nejen
pro
Stěnu, ale také pro
Nosník, průvlak nebo
Základový
pás.
Poznámka: Kruhové stavební prvky z předchozích verzí si ponechají
dělení kruhu, se kterým byly vytvořeny. Pokud jsou převzaty jejich
parametry ke kreslení nových kruhových stěn, pak se použije nová
logika.
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Zlepšení zadávání oken v kruhové stěně
Do verze Allplan 2013-1 nebyly u otvorů v kruhové stěně zohledňovány
hloubky ostění uvnitř nebo vně. Okenní objekty byly umístěny vždy do
středu.
Nyní máte možnost zadat Hloubku okna a Venkovní ostění, Vnitřní
ostění se vypočítá z Min-Max-Boxu okenního otvoru.
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Prodloužení kruhové stěny, pomocí přímé
modifikace objektů
Kruhové stěny nelze v současné době pomocí funkce
Napojení
čárový prvek-čárový prvek napojit na jiné stěny. Můžete k tomu však
použít Přímé modifikace objektů.

Jak napojíte kruhovou stěnu ke stěně pomocí
přímé modifikace
1 Klikněte na kruhovou stěnu.
Zobrazí se úchopy a vstupní pole kruhové stěny.

2 Klikněte na úchop na straně, která se má prodloužit.
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3 Táhněte za úchop až ke stěně, na kterou se má kruhová stěna
napojit.

4 Klikněte na bod cíle.
Kruhová stěna se prodlouží.
Upozornění: Zejména u nekolmých rohových napojení nebo u
vícevrstvých stěn dejte pozor na protnutí kruhové stěny a
přímé stěny.
5 Napojení si zvětšte a průnik zkontrolujte. Nesrovnalosti
můžete opravit pomocí
Modifikace bodů.
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Modelování SmartPart okna / Modelování SmartPart dveří
V modulu Základní Stěny, Otvory, Stavební díly máte v oblasti
Vytvořit k dispozici nové funkce
Modelování SmartPart okna a
Modelování SmartPart dveří .
Po aktivování této funkce se otevře paleta Vlastnosti SmartPart na
kartě Elementy a vy můžete okamžitě začít s modelováním vlastního
SmartPart.

Modelování se zobrazuje v reálném čase. Objekty SmartPart se i v
průběhu modelování přizpůsobují každému tvaru otvoru. V oddílu
"Nastavitelné parametry (na straně 95)" získáte přehled o parametrech
okenních a dveřních SmartParts.
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Jednotlivé součásti SmartPart lze měnit jak graficky pomocí úchopů na
objektu, tak i prostřednictvím modifikace parametrů. Pořadí
prováděných modifikací je přitom libovolné.
Součásti, které chcete změnit, můžete vybrat v paletě kliknutím do
náhledu nebo aktivovat příslušný symbol elementu. Parametry jsou v
paletě přehledně rozčleněny do skupin a umístěny na několika kartách.
V náhledu můžete zobrazené elementy zvětšovat a zmenšovat a
posouvat.
Vaše SmartParts můžete pomocí
Uložit oblíbené položky ukládat
jako oblíbené nebo převzít do knihovny. Tímto způsobem si můžete
vytvořit knihovnu objektů přizpůsobenou vašim potřebám.
Může být zohledněno velké množství přání zákazníků. Tak je nyní
možné například zobrazení 2D symbolů otvorů okenních křídel,
zobrazení úchopů ve 2D a 3D nebo zadávání různých šířek pro
jednotlivé strany rámu.
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Nastavitelné parametry
Různé šířky rámu
Šířky a hloubky rámu lze nastavovat individuálně různě pro
nahoře/dole/vpravo/vlevo. To platí nejen pro vnější rám, ale také pro
rámy elementů křídel. Tuto vlastnost můžete využít například pro
zobrazení zdvojení v oblasti podlahy.

Klapačka pro čelní křídlo
Nyní je také možné zobrazit u čelní konstrukce konstrukční spáru, která
je v praxi obvykle zakryta klapačkou. Poloha, šířka a hloubka klapačky
se může individuálně přizpůsobit.

Fixovaná šířka pole
Nyní lze vytvořit prostřední pole s fixně pevnou šířkou. Šířku přitom lze
individuálně nastavit. Zbývající plocha se automaticky rovnoměrně
rozdělí mezi obě vnější pole.

Různé formáty pro křídla otvorů
Každý symbol otvoru může mít jak v zobrazení 2D tak i v zobrazení 3D
různé formáty. Tak lze například u dvoukřídlého okna nastavit různý
formát pro otevíratelné křídlo a pevné křídlo.

Různé materiály pro každý element
Jednotlivé elementy objektu mohou mít různé povrchy a barvy. Díky
tomu již není žádný problém například zobrazení oken v barvě dřeva s
měděnými mřížkami nebo dveře s tmavě šedými blokovými rámy a
světle šedým dveřním křídlem.

Tloušťka elementů pole
U elementů pole je nyní k dispozici také parametr Tloušťka. Hodnotu
lze nastavovat individuálně pro každé pole. Díky tomu je velmi
jednoduché zobrazovat i mřížky uložené uvnitř nebo sendvičové panely.

Flexibilní ovládání viditelností
Viditelnost objektů lze nyní z velké míry ovládat individuálně. Díky
přiřazení různých hladin elementům je možné samostatné řazení jak
elementů a symbolů otvorů, tak také v zobrazení 2D a 3D.

Nastavení vzdálenosti od otvoru
Vzdálenost od otvoru lze nyní nastavit individuálně přímo v
parametrech nových objektů a rozdílně pro nahoře/dole/vpravo/vlevo.
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Pomocí tohoto parametru je například také možné ovlivňovat vzdálenost
k hrubé podlaze.

Ostění
Způsob, jakým se má překrývat rám a křídlo, lze nyní ovlivnit pomocí
nového parametru Ostění. K dispozici jsou čtyři různé typy odchýlení,
přičemž polohy vpravo/vlevo/nahoře/dole jsou individuálně
nastavitelné.

Okenní úchopy
Okenní úchopy lze podle volby zobrazit na straně závěsu a na straně
rámu. Jsou automaticky umístěny uprostřed na křídlech. Úchopy jsou
zobrazeny jak v zobrazení 2D tak i 3D.

Parapet
Nyní existuje možnost přiřadit objektu okna vnitřní nebo venkovní
parapety ihned při jeho vytváření. Parametry lze nastavit individuálně.
Šířku parapetu je možné modifikovat přímo přes úchopy.

Roletový truhlík
Objektu okna lze ihned při vytváření přiřadit předsazené a nástavbové
rolety. Parametry lze nastavit individuálně. Šířku rolet je možné
modifikovat přímo přes úchopy.

Úchopy dveří
K dispozici jsou nyní také elementy Úchop dveří a Rukojeť dveří,
které mohou být volitelně zobrazeny na straně závěsu a na straně rámu.
Jsou automaticky umístěny do křídla ve výšce 1,05 m. Úchopy dveří
jsou zobrazeny jak v zobrazení 2D tak i 3D.

Poloha rámu
Polohu blokového rámu uvnitř otvoru lze individuálně nastavit.
Orientace se provádí středově nebo k vnější/vnitřní straně a dále se
vzdáleností k ose. Tak lze například zobrazit zárubňové dveře se
závěsem nebo dveřním křídlem přesazeným směrem dovnitř.

Skleněné dveře
Velmi jednoduše lze vytvořit dveře bez rámu, například ze skla. Přesná
poloha dveří v rámci otvoru se může stanovit pomocí ostění.
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Stylové plochy ve směru dílu
Ve funkci
Modifikace obecných architektonických vlastností je
od verze Allplan 2013-1 k dispozici volba
Šrafa ve směru dílu.
Zde můžete stanovit, aby se u čárových stavebních prvků přizpůsobila
šrafa směru stavebního dílu.

Toto nastavení bylo u Allplan 2014 rozšířeno. Nyní se již neomezuje
pouze na jednoduché šrafování, ale platí pro všechny plošné vzory a
šrafování, které byly přiřazeny jako
Stylová plocha. Nastavení má
vliv na všechny ostatní elementy jako je zaslepení atd. a kromě toho také
na všechny další aplikace jako je například architektonický řez,
asociativní pohledy a výpočet skrytých hran.
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Asociativní vizualizace ploch
Vizualizaci ploch můžete nyní vytvořit i jako asociativní.

Pokud je aktivována volba Asociativní vizualizace ploch z aktivního
dokumentu, pak se automaticky aktivují všechny elementy, které
odpovídají kritériu vizualizace ploch. Pokud jsou vhodné elementy nově
vytvořeny, pak jsou okamžitě vyplněny právě definovaným plošným
elementem a legenda se automaticky aktualizuje.
Příklad vizualizace ploch místností s typem ohraničení:

Pokud se k tomu připojí balkon, automaticky se vyplní a legenda se
doplní.
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Modifikace skupiny místností s převzetím
Modifikace skupin místností a podlaží pomocí
Skupina
místností/podlaží byla ve srovnání s Allplan V2013-1 zlepšena mimo
jiné tím, že existující plošné elementy nejsou automaticky přepisovány.
Toto přednastavení nebylo dostatečné. Nyní můžete v Dynamickém
panelu funkce stanovit, zda má být modifikace provedena s nebo bez
převzetí přiřazených plošných elementů:

 Pomocí Modi se skupina pouze aktivuje.
 Pomocí Modi+ se skupina aktivuje a současně se převezmou
parametry skupiny do dialogového panelu nástrojů Skupina
místností/podlaží.

100

Oblast Architektura

Allplan 2014

Zdokonalená modifikace místností, ploch, podlaží
V
Modifikace místností, ploch, podlaží můžete nyní ještě přesněji
rozlišovat, které atributy se mají změnit.
K tomuto účelu je nyní v dialogu
Vlastnosti u každého
změnitelného atributu vždy jedno zaškrtávací políčko. Atribut lze změnit
pouze v případě, že aktivujete zaškrtávací políčko.

Novinky Allplan 2014 a 2014-1

Novinky - Allplan 2014-0

101

Podlahové a stropní plochy nyní také se stylovou plochou
Podlahové a stropní plochy místností můžete nyní opatřit nejen
šrafováním, vzorem nebo fillingem ploch ale nyní i stylovými plochami.
Zadávání lze provádět jak přes
Místnost, karta Dokončovací práce,
tak i přes
Podlahová plocha nebo
Plocha stropu.

Díky tomu můžete nyní u zobrazení řezů docílit v závislosti na plošném
stylu různých výsledků.

Zobrazení řezů u stylu plánu Výkres stavebního návrhu

Zobrazení řezů u stylu plánu Výkres prezentace
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Výměna objektů za SmartParts
Spolu s vývojem nových SmartPart pro okna a dveře došlo také k
rozšíření funkce
Výměna objektu:
Nyní můžete nejen vyměňovat objekty za objekty, ale také objekty za
SmartParts. Proto se tato funkce nyní jmenuje
Výměna
objektu, SmartPart.

Polygon s atributy místnosti
Pokud převádíte pomocí
Převod elementů, volba Místnosti na 2D
polygony místnost na polygon, pak se atributy původně přiřazené
místnosti již neztratí, ale jsou nyní přiřazeny polygonu.
Nejdůležitější oblastí použití této novinky je výměna dat ve formátu
DWG.

Atributy můžete upravovat jako obvykle pomocí
modifikace atributů objektu.

Přiřazení,
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Zjednodušený způsob práce při obarvení místností
U funkce
Zvýraznění místností, ploch, podlaží plošným
elementem bylo možné zjednodušit pracovní postup. Analogicky k
zadávání místnosti došlo k integraci dialogového panelu nástrojů
pomocí
Převzít parametry:

Díky tomu lze nyní různé místnosti různým způsobem obarvit, aniž by
se přitom stále dokola musel otevírat příslušný definiční dialog.
Použitím volby
Převzít parametry nyní můžete velmi snadno
zvolit jiný plošný element (barva, šrafování, filling ploch).
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Novinky u reportů
Dokončovací práce - okna, dveře
Ve složce Dokončovací práce pod Okna, dveře najdete tři nové reporty
k vyhodnocení dveří s různými filtry atributů pro převod a zpracování v
aplikaci Excel. Kromě toho je k dispozici report k vyhodnocování dveří
s kvalitami. Obecně jsou nyní vyhodnocovány také SmartParts okno a
SmartParts dveře.

Dveře (pro předávání všech
atributů).rdlc

Elementy dveří (objekty, SmartParts) Převod do aplikace Excel pomocí
se všemi atributy, které mohou být
Export dat programu Allplan
elementům dveří přiděleny, pro
BCM a výměr
převod do aplikace Excel

Dveře (pro kompletní předávání).rdlc Elementy dveří (objekty, SmartParts) Převod do aplikace Excel pomocí
se všemi atributy, pro převedení do
Export dat programu Allplan
aplikace Excel
BCM a výměr
Dveře (pro předávání zkrácené
verze).rdlc

Elementy dveří (objekty, SmartParts) Převod do aplikace Excel pomocí
se hlavními atributy, pro převedení
Export dat programu Allplan
do aplikace Excel
BCM a výměr

Dveře (s kvalitami).rdlc

Elementy dveří (objekty, SmartParts)
s polohou, kvalitami a atributy.

Místnosti, plochy, podlaží - místnosti
Ve složce Místnosti, Plochy, Podlaží pod Místnosti najdete report,
který vyhodnocuje poměrné skleněné plochy SmartPart okno a
SmartPart dveře.

Novinky Allplan 2014 a 2014-1
Poměrné skleněné plochy.rdlc
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Poměrné skleněné plochy na podlaží,
s ID stavebního dílu, označením,
funkcí, podlahovou plochou, okenní
plochou, podílem v % a hodnocením.
Místnosti s podílnými okenními
plochami pod 1/12, 1/10 resp. 1/8
budou označeny červeně
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Vyhodnocují se pouze SmartParts
okno a SmartParts dveře, žádné
objekty.
Pokud pracujete s orientací na
dokument, pak musí místnosti a stěny
s okny být umístěny ve stejném
ndw-souboru.
V Report Viewer - Paleta
Parametry pod Požadovaný okenní
podíl můžete přepnout mezi 1/12,
1/10 a 1/8 podílu skleněné plochy.
Pod Třídění podlaží můžete
seskupovat vyhodnocení podle
podlaží struktury stavby nebo podle
označení podlaží místností.

Místnosti, plochy, podlaží - obytné plochy
Ve složce Místnosti, Plochy, Podlaží pod Obytné plochy najdete
report k tabulkovému vyhodnocení místností podle obytné a základní
plochy.

Obytné plochy (tabulkově).rdlc

Obytné plochy podle podlaží a
příslušných místností, s označením,
funkcí, základní a obytná plocha na
místnost; součet na podlaží a celkový
součet

V Report Viewer - Paleta
parametrů - oblast Uživatelský
vstup pod Tříděním podlaží můžete
vyhodnocení seskupovat podle
podlaží struktury stavby nebo podle
označení místností na podlaží.

106

Oblast Architektura

Allplan 2014

Zpracování variabilních textů v kontextovém menu
V kontextovém menu umístěných variabilních textů najdete nyní také
položku Vlastnosti. Díky tomu se modifikace variabilních textů výrazně
urychlí.

Pokud kliknete v kontextovém menu na Vlastnosti, aktivuje se
variabilní text a zobrazí se dialogový panel nástrojů Variabilní text.
Tak můžete okamžitě začít s modifikací.

Novinky Allplan 2014 a 2014-1

Novinky - Allplan 2014-0

107

Přiřazení atributů přímo při zadávání schodiště
V dialogu Geometrie schodů můžete nyní přímo přebírat atributy
stávajících schodů nebo přiřazovat atributy nové.

K dispozici jsou následující funkce:


Nahradit stávající atributy
Pomocí této funkce převezmete atributy stávajícího schodiště. Při
přenosu se všechny stávající atributy smažou a kompletně se nahradí
atributy novými.



Převzít - přidat atributy objektu
Pomocí této funkce převezmete atributy stávajícího schodiště. Při
přenosu se přepíší již existující atributy novými hodnotami. Ještě
neexistující atributy se přidají (doplní) na stávající sadu atributů.



Přiřazení, modifikace atributů objektu
Pomocí této funkce modifikujete atributy stávajícího schodiště;
můžete přiřadit také nové atributy. Podrobnosti najdete v
Přiřazení, modifikace atributů objektu (modul Správa objektů).

Asistent tvorby schodiště rozšířený
V Allplan 2013-1 byla přepracována funkce
Asistent tvorby
schodiště. Schodiště vytvořené pomocí funkce
Asistent tvorby
schodiště lze modifikovat stejným způsobem jako při zadání přes dialog
Asistent tvorby schodiště.
Asistent tvorby schodiště byl důsledně zdokonalen k aktuální verzi
Allplan 2014:
 Dvojitým kliknutím vpravo na schodiště vytvořené pomocí funkce
Asistent tvorby schodiště vytvoříte další asistentské schodiště
se stejnými parametry a atributy. K tomu musíte otevřít dialog
Asistent tvorby schodiště.
 Pokud pomocí
Kompletně převezmete stavební prvky z
existujícího schodiště, pak nyní převezmete také atributy. Jako při
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zpracování pomocí
Modifikovat schodiště se "Asistentské
schodiště" přitom stane standardním schodištěm.

Oblast vizualizace
Rozšíření u mapování textur
Otáčení textur
Při definování povrchů pomocí funkcí
Přiřazení volných povrchů
3D elementům a architektonickým elementům a
Nastavení
povrchů můžete nyní otáčet textury.
V dialogu Volný povrch nebo Nastavení povrchu pro barvu n můžete
zadat úhel otočení textury.
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Rozšířené možnosti mapování textur
V Allplan nyní existují nové způsoby mapování textur na 3D elementy.
Pokud přiřadíte 3D tělesům textury, pak se obvykle použije mapování
vhodné pro element. To ale nemusí být vždy vhodné. Nyní můžete
dodatečně změnit typ mapování v paletě Vlastnosti.

Nyní jsou možné následující typy mapování:
 Kostka
 Stěna
 Střecha
 Terén
 Válec
 Koule
 UV
Označte 3D těleso, jehož mapování se má změnit, a otevřete paletu
Vlastnosti. Ve Vizualizace můžete změnit Mapování.
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Architektonické elementy, které byly převedeny na 3D tělesa pomocí
Převod elementů, si mapování specifické pro architekturu
ponechají.

Mapování UV z importu C4D
Pomocí Mapování UV se komplexní elementy jako lidé, stromy,
vozidla nebo nábytek pokryjí pouze jednou texturou. Mohou se použít
také datově úsporné elementy s hrubou polygonální strukturou.
V samotném Allplan nemůžete sice Mapování UV přiřazovat, ale
elementy s mapováním UV importované ze CINEMA 4D si tuto
vlastnost ponechají, pokud nejsou v Allplan změněny.
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Textury se směrovou stranou
V paletě Vlastnosti můžete také změnit směrovou stranu textury a sice
pro každý jednotlivý element. Směr můžete převzít ze zvolené plochy
nebo hrany.
Pro převzetí si můžete buď nechat zobrazit všechny přebírací pipety
nebo převzetí volit jednotlivě.
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Úhel, faktor, posunutí
Pomocí palety Vlastnosti můžete texturu otáčet, posouvat ve směru X a
Y nebo pomocí faktoru zvětšovat nebo zmenšovat ve směru X a Y a to
pro každý element zvlášť. K tomu není nutné soubor povrchů nebo
texturu přizpůsobit a znovu uložit.
Upozornění: Zde stanovený Mapovací úhel se přičte k Otočení textury
nastavenému v definici povrchu.
Upozornění: Zde stanovený Faktor změny velikosti působí navíc k
Měřítku nastavenému v definici povrchu.
Upozornění: Zde stanovený Posun se přičte k Posunu nastavenému v
definici povrchu.
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Úhel Phong
Pomocí Úhlu Phong můžete změkčit hrany 3D těles.
Úhel Phong se rovněž může v paletě Vlastnosti upravit pro každý
jednotlivý element. Čím je nastavení pro Úhel Phong vyšší, tím měkčí
hrany jsou. Maximální hodnota činí 90 stupňů.

Úhel Phong: 40 a 90 stupňů

Účinek nastavení Úhlu Phong je dobře viditelný především u
netexturovaných objektů. V případě textur zejména ve spojení s
mapováním UV není efekt úhlu Phong na první pohled patrný, projeví
se ale u stínů a renderingů. Měkčí zobrazení se projeví na vnitřních
hranách polygonu objektu, ale ne na vnějším ohraničení, které vyplývá z
příslušné polohy kamery.
Pro realistické zobrazení doporučujeme zvlášť u objektů s nízkým
rozlišením s malým počtem polygonů úhel Phong zvýšit. U objektů s
vysokým rozlišením s mnoha polygony je mapování UV většinou
dostatečné.
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Přiřazování povrchů
Při definování materiálů a povrchů pro animaci pomocí
Přiřazení
volných povrchů 3D elementům a architektonickým elementům se
dosud používal pojem Síla lesku. To však není zcela správně, a proto se
nyní používá Lesk / hladkost.

Nové označení má zdůraznit souvislost Lesku barvy a Lesku, který - je
s výjimkou Global Illumination - u ostatních renderovacích metod
daný.
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Nastavení světel v kontextovém menu animačního okna
V kontextovém menu animačního okna můžete nyní také přímo vyvolat
Nastavení světel. Cesta přes Další funkce již není nutná. Ušetříte si
tak několik kliknutí při jemném dolaďování vaší animované scény.

Global Illumination
Výpočet rendrování pomocí Global Illumination byl dále zdokonalován
s cílem získat realistický výsledek rychleji a s menším počtem nastavení.

Automatika osvětlení
Před zahájením výpočtu renderingu se automaticky zvolí nejlepší
osvětlení. Tím nyní získáte hned od začátku optimální výsledek a
můžete rozeznávat detaily, které byly dříve přeexponovány nebo
podexponovány. Výsledek rendru nyní celkově působí realističtěji.
Dodatečné přizpůsobení Světlosti v dialogu Korektura obrazu se ve
většině případů nemusí provádět.
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Zlepšení fotonového mapování
Fotonové mapování může nyní využívat Multithreading - dosud
využíval pouze jedno jádro procesoru. U multiprocesorových systémů
lze nyní k vytváření fotonové mapy využívat všechna dostupná jádra
procesoru. Výpočet renderingu tak lze nyní výrazně zrychlit.

Neměnné pozadí
Až doposud docházelo při výpočtu renderingu pomocí Global
Illumination rovněž k ovlivnění pozadí. Odstín byl přizpůsoben
rendrovanému modelu. Nyní je pozadí maskováno a díky tomu se již
nezmění. Hrany mezi modelem a pozadím se vyhladí.

Objekty za sklem
Při rendrování objektů s difúzními materiály za sklem došlo ke zlepšení
kvality. Nyní se nejdříve vypočítá nepřímé osvětlení objektů a teprve
poté sklo.

Oblast vyztužování
Koeficient pro průměr
Koeficient pro modifikaci zobrazení jmenovitého průměru, který můžete
nastavit v
Nastavení, se nyní již nepoužívá pouze pro zobrazení na
výkresu v měřítku, nýbrž také pro kontrolu kolizí, která zohledňuje
animaci a odvození v 3D.
Protože je tento parametr nyní všeobecně platný, byl přesunut do oblasti
Pruty strany Výztuž.
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Nové možnosti popisu
Na základě mezinárodních požadavků na popis prutové oceli byly
rozšířeny parametry v
Nastavení. Pro země jako je Kanada, Chile,
Velká Británie, Indie, Japonsko, Norsko, Argentina, Indonésie, Mexiko
a Španělsko tak bylo možné stanovit standardní nastavení specifická pro
danou zemi.

 Byla rozšířena možnost místo orámování položky vytvořit pro číslo
položky předponu. Navíc můžete nyní k číslu položky přidat
předponu "M", "0" nebo "B0".
 Aktivací nové volby Odděleně se vytvoří dvouřádkový text uložení,
ve kterém slouží ukazatel na text jako oddělovač a na jeho konci se
vytvoří číslo položky. Polohu zalomení řádku můžete změnit v
náhledu sestavení textu pomocí Drag&Drop.
Při umisťování textu uložení máte možnost umístit číslo položky
zásadně horizontálně nebo ve směru ostatních popisů.
 V návaznosti na počet kusů a na průřez můžete nyní nastavit text až s
osmi znaky, který slouží jako Oddělovač od dalšího parametru.
 U volného textu můžete zadat doplňkové volné označení až s osmi
znaky, které se umístí před volným textem zadaným v popisu.
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Tvar prutu a sítě s rozložením polygonu
Jakmile při zadání tvaru prutu překročí délka prutu délkovou polohu
nastavenou v
Nastavení a tvar ohybu není vytvořen jako ocel v
běžných metrech, proběhne nyní rozložení polygonu tvaru. K tomu se
navíc zobrazí karta Rozložení polygonu, na které můžete stanovit typ
rozložení, všeobecně platnou délku přesahu a také délku a přesah
jednotlivých prutů. Přesahy mohou být provedeny pouze jako přímé
pruty.

Po ukončení zadání tvaru prutu můžete celé pruty nejdříve postupně
popsat a poté uložit a nakonec uložení okótovat.
Při zadání tvaru sítě proběhne rozložení polygonu v případě, že délka
tvaru ohybu překročí právě nezahnuté rozměry sítě.
Implementací rozložení polygonu do zadávání tvaru prutu a sítě došlo
nyní ke kompletnímu nahrazení funkčnosti funkcí
FF vyztužování
pruty a
FF vyztužování sítěmi funkcemi
Tvar prutu a
Tvar sítě. Z tohoto důvodu nyní již nejsou funkce
FF vyztužování
pruty a
FF vyztužování sítěmi k dispozici.
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Systémy šroubových spojek
Ve funkci
Spojka, závit, spojovací prut modulu
Vyztužování
prutovou výztuží byly přepracovány a rozšířeny knihovny. Na výběr
máte nyní systémy šroubových spojek čtyř výrobců.

ERICO - LENTON
V rámci rozšíření knihoven byla přepracována knihovna systému
šroubových spojek LENTON. Po stránce obsahu je aktuální knihovna
zcela identická s předchozím katalogem z roku 2010. Stejně jako v
knihovně ocelárny Annahütte musíte ale nyní při vytváření závitu
rovněž kliknout na příslušnou spojku. Díky tomu je nyní zajištěno, že
nebudou vytvořeny nesprávné doplňkové pruty.
Uvědomte si, že nyní se při vytváření závitu načtou informace z
příslušné spojky. Tyto informace neobsahují spojky, které byly
vytvořeny pomocí knihovny z roku 2010. Vytvoření závitu pomocí
aktuální knihovny tak není možné, pokud kliknete na "starou" spojku.

BARTEC - Debrunner Acifer
Nová knihovna stavebních dílů pro šroubové spoje BARTEC®
společnosti Debrunner Acifer byla sestavena speciálně pro použití ve
Švýcarsku ve spojení s Allplan. Šroubové spoje BARTEC® představují
vyspělý systém šroubovaných spojů z betonové oceli.
Bezpečné
Napěchování betonové oceli umožňuje vytvoření válcového závitu s
průřezem oceli, který je výš než jmenovitý průřez zvolené výztuže.
Proto se při tahové zkoušce uskuteční zlom vždy mimo spoj a oblast
jeho působení. Délka závitu 1×d navíc poskytuje bezpečnostní rezervu
ve výši 20 %.
Jednoduché
Díky snadnému zašroubování rukou bez nutnosti použití speciálního
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klíče lze spoje BARTEC® bez problémů použít i za obtížných
prostorových podmínek. Díky válcovému průřezu lze kontrolu spojení
provádět čistě vizuálně.
Hospodárné
Jednoduchá a rychlá montáž šroubových spojů BARTEC® umožňuje
cenově výhodná řešení.

V současné době jsou v knihovně výrobků k dispozici standardní spojky
typu BLS, pojistné spojky typu LCE, změny průměrů typu BDV, spojky
ocelových konstrukcí typ X, svarové spojky typu SD, koncová ukotvení
ACIBAR typu E a CT a také pravo-levá spojka typu DGB. Kromě
standardního sortimentu můžete v závislosti na typu a průměru spojky
zvolit spoje odolné proti zemětřesení (SMI), spoje odolné vůči únavě
(DYN), nerez spoje (INOX) a spoje se zvýšenou pevností (TOP).

Zvláštnost pravo-levé spojky typu DGB
U této speciální spojky, která díky pravo-levému závitu umožňuje
dodatečné zavírání dilatací a otvorů, jsou průměry výztuží, které je
nutné spojit, shrnuty do čtyř skupin, kterým je vždy přiřazena jednotná
mezivýztuž a spojka.
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Na tuto zvláštnost však nemusíte brát při plánování ohled. Jednoduše
vytvoříte pro spojovanou výztuž příslušnou spojku, například DGB 14.
Při objednávání spojky DGB výrobce ví, které skupině je tato spojka
přiřazena a automaticky dodá vhodnou výztuž s příslušnými spojkami, v
tomto případě mezivýztuž o Ø16 se spojkou DG 16 a změnami průměrů
typu BDV 14/16.
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ARMATURIS
Spojky francouzského výrobce ARMATURIS slouží výlučně ke
spojování výztužných prutů a používají se zejména v Anglii a ve
Francii. Na výběr máte vedle spojek skupiny Armaturis Firsty, které
pokrývají standardní provedení, spojky skupiny Armaturis Herisson,
které díky svému profilování zajišťují průběžné spojení. Díky montáži
přítužných matic jsou spojky typu HERISSON+ vhodné rovněž pro
dynamické namáhání.

Můžete si vybrat mezi standardními spojkami, u kterých musí být prut
ve spoji podélně posuvný a volně otočný, a polohovými spojkami, u
kterých prut ve spoji není volně otočný (ohýbané pruty, dostupné
prostory apod.). V závislosti na typu a průměru je možné zvýšení a/nebo
snížení o jeden průměr, přičemž prut s větším průměrem obdrží vždy
stejný závit jako prut s menším průměrem.

Masivní, monolitická stavba
Protože jsou
Masivní stavební díly součástí SmartParts, neprovádí
se nyní výběr stavebních dílů v paletě Vlastnosti, nýbrž důsledně v nové
paletě Knihovna. Bez ohledu na poslední volbu v knihovně se po
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výběru funkce okamžitě ocitnete v příslušné složce.
Ani výběr
Plánu elementů se již neprovádí v paletě Vlastnosti, ale
ve vlastní paletě, která strukturou a způsobem manipulace odpovídá
paletě Knihovna.

Popis při modifikaci
Až dosud byly při modifikaci existujících masivních stavebních dílů
dodatečně vytvořené popisy uložení a výpisy novým vytvořením
stavebního dílu opět smazány.
Nyní jsou tyto elementy dočasně uloženy do schránky a po dokončení
modifikace obnoveny s aktualizovanými parametry.
Uvědomte si, že extrémní změny rozměrů mohou vést k přepsání.
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Schéma popisů pro plán elementů
Při vytváření plánů elementů můžete nyní ručně doplněné popisy
uložení asociativních pohledů ukládat jako schéma popisu a poté je
používat pro další plány elementů. Tímto způsobem se všechny
požadované popisy vytvoří jedním kliknutím a obdržíte jednotný vzhled
plánů.
Popisy uložení, jejichž zobrazení jste ve stavebním dílu deaktivovali,
jejichž popis je ale obsažen ve schématu popisu, se nevytvoří. Schéma
popisu je uloženo v plánu elementů a při modifikaci stavebního dílu se
opět použije.

Jak vytvořit schéma popisu
1 Umístěte na prázdnou fólii
k tomuto účelu požadovaný

Masivní stavební díl a vytvořte
Plán elementů.

2 Pomocí funkcí
Text uložení a
Kóta, text uložení
vytvořte požadovaný popis výztuže v asociativních pohledech
plánu elementů.
3 Vyberte znovu funkci
zvolené rozvržení.

Plán elementů a také předtím

4 Klikněte v paletě Plán elementů v oblasti Popis na
Uložit
jako schéma popisu a stanovte místo a název souboru *.lbx.
Takto vytvořené schéma popisu můžete nyní používat pro
ostatní plány elementů tak, že zde u parametru Popis
prutové oceli kliknete na tlačítko a vyberete požadovaný
soubor.
Kliknutím na
Načíst schéma popisu můžete vzít za
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základ jiné schéma popisu. Dalším kliknutím na tlačítko u
parametru Popis prutové oceli můžete použití schématu
popisu vypnout.

Data s příklady k vyztužovacím SmartParts
V adresáři ...\Etc\Examples\SmartParts\Engineer von Allplan 2014 nyní
najdete rozsáhlá data s příklady jednotlivých tvarů ohybů, lineárních
ukládání, ukládání prutu do kruhové oblasti a ukládání do polygonální
oblasti. Jednoduše přetáhněte požadovaný element z aplikace Explorer
na kreslicí plochu Allplan a seznamte se se způsobem funkce SmartPart.
Otevřete element v editoru SmartPart, abyste se seznámili se základy a
postupy pro vytváření vlastních SmartParts.
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Sub-Report pro jednotlivou síť
Při výstupu řad oceli nyní můžete vytvořit v Přehledu sítí s grafickým
zobrazením v Režimu editace (
deaktivován) kliknutím na Označení
sítě report k jednotlivé síti.
Kliknutím na
Zpět se vracíte k přehledu všech sítí.
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Výztuž v 3D tělesech
Dosavadní funkce
Odvození do 3D v modulu
Pohledy a řezy
byla odstraněna. Místo toho máte nyní na výběr ve funkci
Kopírování a převod elementů nad rámec fólie další typ převodu
Výztuž v 3D tělese.

Na rozdíl od jiných typů převodů Architektura ve 2D konstrukci a
Architektura v 3D tělesech, u kterých se kopírují všechny aktivované
elementy na jinou fólii a převádějí se architektonické elementy, se zde
kopírují a převádějí pouze modely výztuže. Všechny ostatní aktivované
elementy nejsou zohledňovány.
K zobrazování převedených modelů výztuže se budou používat
nastavení animace pro elementy vyztužování stanovená ve volbě
Nastavení. Díky tomu můžete nyní i zde využívat vizualizaci různých
průměrů ocelového prutu různými barvami.
Poznámka: Po odstranění funkce
Odvození do 3D nyní již není
možné odvození těles bednění z modulu
Pohledy a řezy. V tomto
případě zkopírujte těleso bednění do nové prázdné fólie a pomocí funkce
Vymazání pohledu vymažte všechny eventuálně existující pohledy
a řezy. Když vymažete poslední existující pohled, odvodí se bednění
automaticky do nespravovaných 3D elementů.
Pro odvození vestavných prvků do 3D těles zvolte axonometrický
pohled a použijte funkci
Rozložit objekt.
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Ukládání a nahrávání vestavných prvků
Nahrazením funkcí
Načtení dat z knihovny a
Uložení dat do
knihovny novou paletou Knihovna se nyní ukládání a nahrávání
vestavných prvků provádí rovněž v paletě, která strukturou a způsobem
manipulace odpovídá paletě Knihovna.

Výměna dat IFC
Při výměně dat IFC jsou nyní zohledňovány také elementy výztuže.
Protože jsou při importu IFC uspořádána veškerá data tedy i modely
výztuže na levé straně struktury stavby, jsou v souladu s tím při exportu
načítána data také pouze z levé strany.
Pokud jste svůj projekt uspořádali tak, že z důvodu práce orientované na
plán se data modelů výztuže nacházejí v odvození struktury stavby na
pravé straně, musíte před exportem IFC přesunout fólie s těmito daty z
pravé struktury do levé.
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Oblast Asociativní pohledy
Těžiště vývoje spočívalo v prosazování průběžného plánování nad
rámec fólie pomocí modulu
Asociativní pohledy a také přípravy
pro budoucí vynechání modulu
Pohledy a řezy.

Změna označení skupiny modulů
Jako doposud doporučujeme pracovat s asociativními pohledy a řezy při
vytváření 3D výkresů bednění a výkresů výztuží, které jsou nakresleny
se zapnutým 3D modelem.
Pro náhledy a řezy celé budovy a pro zobrazení místností a ploch
výstavby doporučujeme vytvořit Náhledy a Řezy ve struktuře stavby.
Abychom toto doporučení zdůraznili, byla nyní skupina modulů
přejmenovaná na
Vyztužování Pohledy, detaily.

Práce přesahující rámec fólie
Vytváření asociativních pohledů a řezů probíhá nyní vždy nad rámec
fólie. Nastavení Povolit vytváření nad rámec fólie v
Nastavení je
proto vynecháno.

Chcete-li vytvářet data bez propojení, musíte vytvářet pohledy a řezy
vždy na fólii s modelovými daty. Pokud jsou modelová data, např. stěny
a strop, rozděleny na více fólií a vy byste raději vytvořili spojené
pohledy a řezy, použijte funkci
Kopírování a převod elementů
nad rámec fólie.
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3D výztuž a 2D bednění
Při vytváření 3D výztuže v 2D bednění se nyní zásadně bez dalších
dotazů vytvoří asociativní pohledy.
Pokud chcete i nadále používat funkce modulu
Pohledy a řezy,
vytvořte jednoduché hranaté 3D těleso s maximálními rozměry 2D
bednění, převeďte je pomocí funkce
Převzetí nebo
Převod na
těleso bednění a vytvořte v něm 3D výztuž.
V návaznosti na vytváření výztuže těleso bednění vymažte.
Poznámka: Uvědomte si, že v budoucích verzích programu Allplan
není modul
Pohledy a řezy již k dispozici. Osvojte si proto včas
způsob práce s modulem
Asociativní pohledy.

Novinky Allplan 2014 a 2014-1

Index

131

Index
3
3D čára 81
3D plocha 82

A
Aktivace a náhled aktivace 36
Asistent tvorby schodiště 107
Asociativní pohledy 129
Práce přesahující rámec fólie
129
s 2D bedněním 130
Asociativní vizualizace ploch 98
Asociativní vizualizace ploch 98
Atributy objeku 76
Autoupdate 1

D
Dialog Výška 87

E
Export COLLADA 22
Export dat bim+ 25
Export Google Earth 24
Export PDF jako pixelového
souboru 71
Export, import AutoCAD 2013
22
Extrudování 78

F
Fólie 2

G
Geotiff 24
Global Illumination 115, 116

I
Instalace 1
Inverzní ostrůvkové rozpoznávání
35

K
Knihovna palet 45
Knihovna symbolů 49
Koncový symbol pro čáry 61

Kótovací čára 58, 59
Kruhová stěna, nastavitelné dělení
89
Kruhová stěna, zadávání oken 90

L
Legenda plánu s náhledem 72
Lesk, Hladkost 114

M
Mapování textur 108, 109, 110,
111, 112, 113
Masivní, monolitická stavba 122
Data s příklady 125
Popis při modifikaci 123
Schéma popisu pro plán
elementů 124
Měření ploch 34
Měřit plochy 34
Minimální vzdálenost, pohybový
mód a u kolečko myši 43
Místo uložení pro soubory bodů
62
Modelování SmartPart dveří 93
Modelování SmartPart okna 93
Modifikace místnosti, ploch,
podlaží 100
Modifikace reportu 76
Modifikace rovin 87
Modifikace skupiny místností s
převzetím 99
Modifikace uzavřených splinů 60

N
Nastavení reportů a odhadů výměr
41
Nastavení světel 115
Natočení půdorysného zobrazení
jako nastavení projektu 9
nový výstup plánu 65

O
Obarvení místností 103
Okna v kruhové stěně 90
Označení ploch 83

132

Index

P
Paleta Knihovna 45
Podlahové a stropní plochy se
stylovou plochou 101
Polygon s atributy místnosti 102
Pomocná konstrukce, fillingy
ploch a fill-čáry 42
Posun obrazu 44
Prodloužení kruhové stěny 91
Projekty 9
Natočení půdorysného
zobrazení 9
Název projektu je složka
projektu 9
Připojit čáry na element 61
Přizpůsobení označení funkcí 40

R
Report Export jako PDF 76
Reportér kvality 29
Reporty 104
Rozložení plánu a tisk 63
Konfigurační funkce 73
nový výstup plánu 65
Stránka s vlastnostmi 64
Tisk v dávkovém režimu 68
Rozsah Allplan vektorového
ovladače 75
Rozvinutí 3D tělesa 84

Ř
Řezy, symbol směru barevně 39

S
Schodiště, přiřazení atributů 107
Signální barva 37
Skupina elementů 37
Spojená okna 31
Spojení dvou elementů 59
Standardní konfigurace 30
Standardní nastavení při dvojkliku
pravým tlačítkem myši 44
Struktura stavby 39
Třídění řezů 39
Střechy se dvěma vrstevnicemi
86
Stylová plocha pro podlahové a
stropní plochy 101
Stylová plocha ve směru dílu 97

Allplan 2014
Sub-Report pro jednotlivou síť
126
Symbol nuceného elementu pro
body 38
Symbolbibliothek 49
Systémy šroubových spojek 119
noví výrobci 119, 122
Spojovací prut Lenton s
dotazem 119

T
Tisk v dávkovém režimu 68
Tolerance natočení pro texty 43
Třídění řezů 39

U
Uspořádání oken vlevo / vpravo
33
Uvítací okno 25

V
Vrstva 2
Vyhledávání ploch 35
Výměna objektů za SmartParts
102
Výška 87
Výztuž v 3D tělesech 127
Vyztužování 45
Koeficient pro průměr 116
Masivní, monolitická stavba
122
nové možnosti popisu 117
Rozložení polygonu tvaru
ohybu 118
Sub-Report pro jednotlivou síť
126
Systémy šroubových spojek
119
Výměna dat IFC 128

Z
Zalomení čáry, 3D 83
Zaoblení dvou elementů 60
Změnit výškovou polohu 88
Zpracovat variabilní text 106

