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Otázka:
Jak lze vytisknout testovací výtisk v různých typech Allplanem používaných souborů?

Řešení:
K tomuto účelu jsou dodány připravené fólie.
Založte příp. nový projekt, do kterého lze zkopírovat testovací fólie.
Otevřete ProjectPilot pomocí Allplan -> Soubor -> ProjectPilot / Správa
Zadejte externí cestu ke složce '..\New\Testplot', která je pod lokální složkou programu Allplan.
Klikněte pravým tlačítkem myši na 'Externí adresář' a pak v menu na 'Výběr externí cesty'.
Vyberte zde složku '..\New\Testplot', která je v lokální složce programu Allplan, např.
c:\Programme\Nemetschek\Allplan\New\Testplot.
K dispozici máte následující plány a fólie:
• Plán 1 - Testovací výtisk Allplan / Testplot Allplan Testlayout
• Plán 2 - Testovací výtisk Vzor & Šrafy / Pattern & Hatchings
• Plán 3 - Testovací výtisk Allplan / Testplot Allplan Testlayout
• Fólie 25 - Filling ploch + pera / Fillings + Pens
• Fólie 26 - Vzory / Pattern (od verze 2006)
• Fólie 27 - Šrafy / Hatchings (od verze 2006)
• Fólie 100 - testovací fólie Allplan (od verze 2008)
Zkopírujte je do požadovaného projektu.
Vyberte pravým tlačítkem myši požadované fólie a v menu jděte na 'Kopírovat do ...'
Jako cíl vyberte výše vytvořený projekt.
Vytvořte příp. plán, do kterého budete ukládat fólie a vytiskněte zvolený plán na požadovaném výstupním
zařízení.

Upozornění:
Pro správný výstup je nastaveno Následující:
•
•
•
•
•

Jako barva pozadí je zvolena "bílá".
V zobrazení na obrazovce deaktivujte "Barva zobrazí pero".
V "Tisk plánů" -> karta "Výběr" se deaktivuje řádek "Plošné elementy každého dokumentu do pozadí ".
Tisk lze provést pouze přes ovladače Windows.
Pokud používáte ploter HP, mělo by být v nastavení tisku Vašeho plotru aktivované "Zabránit problémům s
pamětí", resp. "Výstup jako bitmapa".
• Kvůli optimálnímu podání barev s hodnotami RGB se obraťte na podrobnější z FAQ Srovnání barev
ovladačů Windows s vektorovými ovladači Nemetschek s-> popsanými nastaveními.
https://connect.allplan.com/cs/faqid/0001a106.html

Upozornění:
Barevný výstup může variovat na základě nejrůznějších vlivů jako:
• použité výstupní zařízení
• použitý papír
• použitý inkoust
• druh použitého ovladače (Windows nebo Nemetschek)
ohledně:
• Zobrazení barev
• Světlost.
I mezi různými ovladači Windows mohou být výsledky tisku na stejném výstupním zařízení různé.
Také na obrazovce se mohou projevit různá nastavení jako kontrast a sytost barev.
Porovnání mezi obrazovkou a výstupním zařízením, resp. mezi různými výstupními zařízeními je jen těžko
možné, a výše uvedený zkušební tisk je nezbytný.
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