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TECHNOLOGIA 
 
Technologia 1: Kompatybilność z programami Autodesk 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Wersja 2009 jest kompatybilna z następującymi produktami Autodesk: 
 
AutoCAD 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 
ADT 2004, 2005, 2006, 2007 
AutoCAD Architecture 2008, 2009 
 

 
 

  
 
Technologia 2: Instalacja w Windows Vista 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Nowa wersja Advance Concrete w pełni korzysta z systemu 
zarządzania użytkownikami jaki znajduje się w Windows Vista. Każdy 
użytkownik systemu może uruchomić Advance Concrete bez konieczności 
dodatkowej konfiguracji. Pliki użytkowników są instalowane zgodnie ze 
specyfiką przyjętą w systemie Windows Vista. 
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Technologia 3: Optymalizacja 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 W nowej wersji położono duży nacisk na optymalizację szybkości pracy 
programu: 

• Czas otwierania plików został skrócony o około 20 do 30%. 
• Nawigacja po strukturze projektu w Pilocie została przyspieszona 

o  20%. 
• Zoptymalizowano wydajność filtru wyboru według wielu 

kryteriów. 
• Skrócono czas potrzebny na uaktywnienie trybów cieniowania 

modelu. 
• Skrócono czas reakcji programu przy tworzeniu symboli 

zbrojenia oraz szkiców zbrojenia. 
 

 
 

Technologia 4: Eksport modelu do 3D DWG AutoCAD 

Funkcjonalność dostępna w pakiecie Premium.  

 Wprowadzono nową funkcję, dzięki której cały model lub wybraną jego 
część można wyeksportować do pliku DWG AutoCAD. Obiekty Advance 
podczas eksportu są zapisywane jako bryły 3D AutoCAD.  
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Technologia 5: Właściwości prętów w plikach DWF 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Właściwości prętów z widoku 3D zbrojenia są dostępne również  
w wyeksportowanych plikach 3D DWF, które można otwierać  
w przeglądarce Autodesk Design Review. 
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Technologia 6: Eksport do SteelPAC 

Funkcjonalność dostępna w pakiecie Premium. 

 Pliki NC generowane w nowej wersji Advance Concrete mogą zostać 
wyeksportowane zgodnie z nowym standardem SteelPAC. 
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Technologia 7: Multi-user 

Funkcjonalność dostępna w pakiecie Premium. 

 W zależności od wielkości projektu lub krótkiego terminu na jego 
wykonanie, kilku projektantów może wspólnie pracować nad stworzeniem 
od podstaw całego modelu.  
Funkcjonalność Advance Concrete 2009 została poszerzona o możliwość  
współdzielenia modelu dzięki nowej technologii Multi-user. 
 

 
 

Idea współdzielenia modelu została oparta na centralnej bazie danych,  
w której przechowywana jest całość modelu.  
Dzięki zastosowaniu jednej centralnej bazy danych, każdy z projektantów 
może skoncentrować swoją pracę nad jedną lub kilkoma kondygnacjami 
projektowanej konstrukcji. Poza tym, zastosowanie takiego rozwiązania 
gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa oraz poprawia wydajność pracy 
zespołu projektowego, którego członkowie mogą pracować tylko na 
wybranych elementach a nie na całej konstrukcji. 
 
Tworzenie bazy danych Multi-user 
Pierwszym krokiem w tworzeniu bazy danych jest jej założenie przez 
administratora, który określa nazwę oraz lokalizację pliku bazy danych. 
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Łączenie z bazą danych Multi-user oraz tworzenie nowego obszaru 
roboczego 
 

 
 

Użytkownicy logują się do bazy danych poprzez podanie nazwy użytkownika i 
hasła. Wraz z pierwszym logowaniem automatycznie tworzony jest nowy plik 
DWG z obszarem roboczym dla danego użytkownika. 

 

 
 

Podczas podłączania do bazy danych, użytkownik może wybrać 
kondygnacje, które chce zaimportować do swojego obszaru roboczego. 
 

 
 

W obszarze roboczym użytkownika zostaną wyświetlone tylko elementy  
z uprzednio wybranych kondygnacji: 
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Pobieranie obiektów z bazy danych Multi-user do edycji 
 

 
 

Aby zmodyfikować dowolne elementy modelu, użytkownik musi je  
w pierwszej kolejności pobrać z bazy danych do edycji. Wykonanie tej 
operacji powoduje zablokowanie pobranych do edycji obiektów dla 
pozostałych użytkowników bazy danych. 

 

 
 
Wprowadzanie zmodyfikowanych obiektów do bazy danych 
 

 
 
Użytkownicy mają możliwość wprowadzania do bazy danych wybranych 
elementów, które zmodyfikowali lub dodali wewnątrz własnego obszaru 
roboczego. Istnieje również funkcja pozwalająca na wprowadzenie całości 
obszaru roboczego bezpośrednio do bazy danych Multi-user. 
 

 
 

Po wprowadzeniu obiektów do bazy danych, ponownie nadawany jest im 
atrybut “tylko do odczytu”. 
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Aktualizacja bazy danych ze zmianami wykonanymi w obszarze roboczym 
 

 
 
Jeżeli dodano lub zmieniono elementy znajdujące się w bazie danych, 
użytkownik może posłużyć się funkcją aktualizacji, dzięki której zobaczy 
aktualną wersję modelu. 
 
Odświeżanie obszaru roboczego ze zmianami wykonanymi w bazie danych 
 

 
 
W dowolnym czasie, obszar roboczy może zostać odświeżony przez co 
użytkownik w swoim lokalnym pliku zobaczy zmiany oraz nowe elementy 
wprowadzone do bazy danych przez innych użytkowników. Funkcji 
odświeżania można użyć zarówno dla wybranych kondygnacji lub dla 
całego modelu. 
 
Podświetlanie elementów pobranych do edycji przez wybranych 
użytkowników 
 
Dzięki funkcji podświetlania elementów, istnieje możliwość podglądu 
elementów, na których aktualnie pracują (które pobrali do edycji) 
poszczególni użytkownicy. 
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Bezpieczeństwo 
Podczas próby edycji elementów pobranych przez innego użytkownika 
program wyświetla stosowne komunikaty informujące użytkownika o braku 
możliwości edycji właściwości elementów pobranych przez innego 
użytkownika: 
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MODELOWANIE 
 
Model 1: Przypisywanie właściwości Advance elementom ACIS 

Funkcjonalność dostępna w pakietach Professional i Premium. 

 Nowa wersja umożliwia konwertowanie brył ACIS na elementy Advance 
Concrete. Przekonwertowanym elementom można przypisać właściwości 
Advance takie jak: materiał i styl prezentacji, dzięki czemu mogą zostać 
uwzględnione w zestawieniu materiałów oraz właściwie zaprezentowane 
na rysunkach. 
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Model 2: Łączenie obiektów Advance i ACIS 

Funkcjonalność dostępna w pakietach Professional i Premium. 

 Bryły 3D ACIS mogą być łączone z elementami konstrukcyjnymi 
Advance Concrete. Zastosowanie nowej funkcji znacznie ułatwia 
modelowanie elementów prefabrykowanych. 
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Model 3: Nowy styl prezentacji otworów 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Dodano nowy sposób prezentacji otworów w ścianach. Nowy styl 
przeznaczony jest przede wszystkim dla niewielkich otworów znajdujących 
się w ścianach. Nowy (inny) sposób prezentacji otworów pozwala na 
łatwiejsze odróżnienie otworów od okien i drzwi. 
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RYSUNKI KONSTRUKCYJNE 
 
Rysunek 1: Widok izometryczny z ukrytymi krawędziami 

Funkcjonalność dostępna w pakietach Professional i Premium.  

 Na widokach izometrycznych można włączyć wyświetlanie ukrytych 
krawędzi. Użytkownik może wybrać styl prezentacji linii ukrytych krawędzi. 

 
 

Rysunek 2: Wymiar poziomu: wybór symbolu koty wysokościowej 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Dla wymiaru poziomu dodano możliwość definicji i wyboru własnego 
symbolu koty wysokościowej. 
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Rysunek 3: Wymiar poziomu: dodawanie/usuwanie punktów wymiaru 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 W menu kontekstowym wymiaru poziomu dodano opcję pozwalającą na 
dodawanie/usuwanie kolejnych punktów wymiaru poziomu. 
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Rysunek 4: Grupa wymiarowa: wymiar dodatkowych elementów 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach. 

 W oknie właściwości grupy wymiarowej dodano nową opcję 
pozwalającą na uwzględnienie w łańcuchu wymiarowym elementy 
znajdujące się na innych kondygnacjach. 
 

 
 

Rysunek 5: Wymiar przekrojowy: wymiar dodatkowych elementów 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 W oknie właściwości wymiaru przekrojowego dodano nową opcję 
pozwalającą na uwzględnienie w łańcuchu wymiarowym elementy 
znajdujące się na innych kondygnacjach. 
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Rysunek 6: Grupa wymiarowa: wymiary otworów 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 W zakładce Definicja okna właściwości grupy wymiarowej do listy 
dostępnych wymiarów dodano nową pozycję - wymiary otworów. 
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Rysunek 7: Grupa wymiarowa: poziom wstawienia otworu 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Nowa opcja we właściwościach grupy wymiarowej pozwala na ukrycie 
wartości poziomu wstawienia otworu jeżeli ta wysokość jest równa zero. 
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Rysunek 8: Prezentacja obiektów AutoCAD Architecture / ADT 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Elementom pochodzącym z AutoCAD Architecture / ADT można 
przyporządkować styl prezentacji jak dla elementów Advance, dzięki 
czemu mogą one być właściwie prezentowane na wszystkich rysunkach. 
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RYSUNKI ZBROJENIA 
 

Zbrojenie 1: Rozkład z długością rozgiętego pręta 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Dodano nową opcję do funkcji rozkładu liniowego – jej zastosowanie 
pozwala na rozłożenie w widoku zagiętego pręta jako pręta rozgiętego 
(długość pręta na widoku jest równa rzeczywistej długości pręta a nie 
długości jego rzutu). 
 

 
 
 
 
 
Zbrojenie 2: Symbole: Zgodność z funkcją “Uzgodnij właściwości" 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Funkcję AutoCAD “Uzgodnij właściwości” można stosować do 
przenoszenia właściwości pomiędzy symbolami zbrojenia. 
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Zbrojenie 3: Nowe parametry prezentacji szkiców zbrojenia 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach. 

 Dodano oddzielny styl prezentacji dla szkiców zbrojenia, dzięki czemu 
można dowolnie dostosować sposób przedstawiania tego elementu na 
rysunkach. 
 

 
 
 
Dodano nowe punkty charakterystyczne na wymiarach szkiców, dzięki 
którym wymiary te można dowolnie przesuwać. 
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Zbrojenie 4: Rozkład: liczba elementów dla niezliczanych rozkładów 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Dodano możliwość wprowadzenia liczby elementów dla rozkładów, 
które nie są zliczane w zestawieniu, dzięki czemu wyświetlany symbol 
rozkładu pokazuje właściwą liczbę elementów oraz ilość prętów  
w elemencie. 
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Zbrojenie 5: Edycja prętów 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Do menu kontekstowego właściwości pręta dodano nową opcję 
umożliwiającą dodawanie lub usuwanie segmentów do istniejącego 
kształtu pręta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zbrojenie 6: Wymiar dla rozkładów na łuku lub okręgu 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Udoskonalono funkcję wymiaru rozkładu, dzięki czemu można tworzyć 
wymiar dla prętów rozłożonych na łuku lub okręgu.  
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Zbrojenie 7: Przesuwanie prętów w rozkładzie wzdłuż łuku lub okręgu 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Pręty rozłożone na łuku lub okręgu mogą być przesuwane wzdłuż łuku 
lub okręgu definiującego rozkład. 

 

 
 
 

Zbrojenie 8: Symbol zbrojenia dla rozkładu 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Dodano możliwość automatycznego tworzenia symbolu rozkładu 
bezpośrednio podczas tworzenia rozkładu. 
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Zbrojenie 9: Rysunki zbrojenia: zachowywanie domyślnych wartości 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Ustawienia zmienione w trakcie tworzenia rysunku zbrojenia zostają 
zapamiętane przez program jako domyślne, dzięki czemu unika się 
ponownego wprowadzania tych samych parametrów dla kolejnego 
rysunku.  
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Zbrojenie 10: Wyróżnienie prętów bez rozkładu 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach. 

 W oknie ustawień użytkownika dodana została nowa opcja pozwalająca 
na wyróżnienie wybranym kolorem prętów, które nie zostały rozłożone na 
żadnym z widoków. 
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Zbrojenie 11: Identyfikacja rozkładu 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

Do menu kontekstowego właściwości pręta dodano nową opcję 
umożliwiającą automatyczne wskazanie rozkładów wybranego pręta. 
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Zbrojenie 12: Identyfikacja definicji rozkładu 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Do menu kontekstowego rozkładu dodano nową opcje umożliwiającą 
automatyczne wskazanie pręta definiującego wybrany rozkład. 
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Zbrojenie 13: Szyk przekroju: prezentacja prętów z zakładem 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Dla funkcji “Szyk przekroju” dodano możliwość uproszczonej prezentacji 
prętów prostych posiadających zakłady. Nowa opcja pozwala również na 
wyświetlenie długości pręta w metrach bieżących zamiast przedstawiania 
dokładnego opisu z zakładami.  
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Zbrojenie 14: Szyk przekroju: prezentacja szkiców siatek  

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Dodano opcję pozwalającą na włączenie lub wyłączenie wyświetlania 
szkicu siatki giętej w szyku przekroju. 
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Zbrojenie 15: Rzędy siatek: nowy styl prezentacji  

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Dodano nowy styl prezentacji dla rzędów siatek (zgodny z francuskimi 
standardami). 
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Zbrojenie 16: Rzędy siatek: nowe punkty charakterystyczne 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Dodano nowe punkty charakterystyczne ułatwiające definiowanie 
szerokości rozkładu rzędu siatek.  
 

 Zastosowanie nowych punktów charakterystycznych pozwala na 
dokładniejsze dopasowanie kształtu rozkładu do konturu szalunku. 
 

 
 

 Dodano możliwość wyboru długości pierwszego panelu dla rzędu siatek. 
 

 
 
 

 Dodano możliwość zastosowania automatycznego przycięcia dla 
ostatniego panelu w rzędach siatek. 
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 Rozbudowano możliwości sposobu prezentacji rzędów siatek. 

 

 
 
 
Zbrojenie 17: Uproszczona prezentacja rysunku zbrojenia 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Dodano możliwość pokazania na rysunku zbrojenia tylko wybranych 
elementów.  
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Zbrojenie 18: Zbrojenie 3D 

Funkcjonalność dostępna w pakietach Professional i Premium.  

 Funkcja rozkładów 3D stwarza zupełnie nowe możliwości w zakresie 
tworzenia w pełni parametrycznych rysunków zbrojenia. 
 
Opcja “Użyj funkcji rozkładów 3D” dostępna jest w oknie kreatora 
tworzenia rysunku zbrojenia:  
 

 
 
 

Interaktywne widoki: zastosowanie nowej funkcji sprawia, że program 
kontroluje na rysunku wszystkie widoki. Advance kontroluje także 
rozłożenie prętów w poszczególnych widokach. Program rozpoznaje, które 
pręty powinny być prezentowane w poszczególnych widokach oraz 
monitoruje czy dane pręty powinny być zliczane w zestawieniu. 
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Dzięki funkcjom zbrojenia 3D, Advance rozpoznaje poszczególne widoki 
zbrojenia i pozwala na tworzenie nowych przekrojów lub widoków 
zawierających zbrojenie bezpośrednio z rysunku. 
 

 
 
 
 
 
Zbrojenie 19: Obliczanie długości prętów 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach. 

 Dodano nowy sposób obliczania długości prętów – długość obliczana po 
osi pręta. 
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Zbrojenie 20: Rozkład siatek giętych: funkcja liczby elementów 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Dla funkcji “Zastosuj mnożnik dla szyku” dodano możliwość 
wprowadzenia liczby elementów bezpośrednio w oknie właściwości. 
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Zbrojenie 21: Rozkład siatek giętych 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach.  

 Usprawniono działanie funkcji symboli dla siatek giętych, w przypadku 
występowania kilku pozycji siatek giętych w jednym przekroju. 
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ZBROJENIE DYNAMICZNE 
 
Dyn 1: Edytor szkicu: usuwanie punktów szkicu 

Funkcjonalność dostępna w pakiecie Premium. 

 Dodano możliwość usuwania punktów szkicu z rysunku. 
 
 

 
 

 
Za pomocą funkcji „Przywróć wszystkie punkty szkicu” użytkownik może 
przywrócić poprzednio usunięte punkty szkicu: 
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Dyn 2: Edytor szkicu: Kolory punktów szkicu wg elementu 

Funkcjonalność dostępna w pakiecie Premium. 

 Dla każdego elementu przypisywane są inne kolory punktów szkicu. 
Dodano również możliwość wyświetlenia legendy kolorów. 
 

 

 
 

Dyn 3: Edytor szkicu: Włączanie/Wyłączanie punktów szkicu 

Funkcjonalność dostępna w pakiecie Premium. 

 Dodano możliwość wyłączania i włączania wszystkich punktów szkicu 
dla danego elementu - aby wł./wył. punkty szkicu dla danego elementu 
wystarczy dwukrotnie kliknąć na element. 
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Dyn 4: Opcja zapobiegająca zapisowi plików DYN w pliku DWG  

Funkcjonalność dostępna w pakietach Professional i Premium. 

Aby zredukować rozmiar plików dodano możliwość wyłączenia zapisu 
plików DYN w plikach DWG. 
 

 
 
 
 
 
Dyn 5: Łączenie rozwiązań  

Funkcjonalność dostępna w pakietach Professional i Premium. 

 
 

 Dodano możliwość tworzenia nowego rozwiązania poprzez łączenie 
istniejących już rozwiązań. Takie rozwiązanie pozwala na tworzenie 
bardziej złożonych stylów zbrojenia dla wielu elementów jednocześnie. 
Rozwiązanie to świetnie znajduje zastosowanie przy tworzeniu rozwiązań 
dla węzłów elementów. 
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Dyn 6: Dostosowanie symbolu zbrojenia dynamicznego 

Funkcjonalność dostępna w pakietach Professional i Premium. 

 Dodano możliwość parametryzacji symbolu zbrojenia Dynamicznego, 
który wyświetlany jest w modelu oraz na planach kondygnacji. 
 

 
 
Dyn 7: Automatyczne dopasowanie oraz mnożniki dla rozwiązań 

Funkcjonalność dostępna w pakietach Professional i Premium. 

 Podczas przypisywania do elementu, stylu zbrojenia DYNamicznego, 
Advance identyfikuje i zlicza w modelu takie same elementy. 

 
 

Mnożnik zbrojenia może być uwzględniony na rysunkach: 
 

 
 

Dodana została również funkcja aktualizująca wszystkie odnośniki 
rozwiązania: 
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Dyn 8: Post-processing dla otworów 

Funkcjonalność dostępna w pakietach Professional i Premium. 

 W procesie tworzenia rozwiązania dodano nowy opcję pozwalającą na 
zastosowanie funkcji post-processingu dla otworów. Włączenie tej funkcji 
powoduje, że w przypadku dodania do elementu dowolnego otworu 
program automatycznie przytnie już istniejące zbrojenie. 
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 DOKUMENT 
 
Dokument 1: Drukowanie zestawień 

Funkcjonalność dostępna we wszystkich pakietach. 

 Do menu kontekstowego zestawień materiałów dodano nową opcję 
pozwalającą na bezpośredni wydruk zestawienia. 
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