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Advance Concrete 2011 – część pakietu GRAITEC BIM 
 

Advance Concrete 2011 jest częścią pakietu GRAITEC BIM nazwanego GRAITEC Advance zawierającego 
Advance Steel, Advance Concrete oraz Advance Design. 

Zintegrowany pakiet 2011 zawiera kilka nowych, wspólnych cech: 

 Wspólny instalator dla wszystkich programów dostarczany na jednej płycie DVD. 

 Nowy menadżer produktów Graitec Advance - Graitec Advance Manager. 

 Usprawniona integracja CAD / Design. 
 

Graitec Advance jest pierwszym kompletnym oprogramowaniem na rynku, które umożliwia zarówno analizę, 
wymiarowanie oraz detalowanie różnych konstrukcji w jednym pakiecie. 
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Nowy, wspólny instalator 
 
GRAITEC Advance 2011 jest dostarczany na jednej płycie DVD zawierającej wspólny instalator, który umożliwia 
wykonanie pełnej instalacji całego pakietu za jednym razem. 

 
Instalator został przebudowany tak, aby zawierał więcej informacji o poszczególnych składnikach pakietu: 

 Możliwość łatwego wyboru, które moduły mają być zainstalowane. 

 Bezpośredni dostęp do dokumentacji. 

 Bezpośrednie odnośniki do stron GRAITEC zawierających dodatkowe informacje. 

  

 

 6 



 Co nowego w Advance Concrete 2011 

GRAITEC Advance Manager 
 
Nowy menadżer dla produktów Graitec Advance - Graitec Advance Manager (GAM) został wyposażony  
w następujące możliwości: 

 Nowy interfejs (GUI) wprowadzania ustawień 

 Łatwe dostosowywanie bibliotek 

 Zarządzanie projektami 

 Zarządzanie licencjami 

 Bezpośredni dostęp do pomocy on-line oraz dokumentacji 

 Interaktywne podpowiedzi 

 Uruchamianie programów GRAITEC Advance 
 
GAM jest dostępny dla 32 i 64-bitowych systemów operacyjnych. 
 
Nowy interfejs (GUI) wprowadzania ustawień 
 

 Nowoczesny interfejs sprawia, że użytkownik może w łatwy sposób uzyskać dostęp do wielu różnych 
ustawień. 

 
Uruchamiając GAM, użytkownik ma dostęp do głównych składników programu bezpośrednio z centralnego 
panelu. W dolnej części okna startowego użytkownik znajdzie interaktywne podpowiedzi dotyczące pracy  
z programami. 

 

 

Panel centralny umożliwiający dostęp do 
poszczególnych składników GAM.

Interaktywne podpowiedzi połączone ze 
stroną internetową Graitec. 

 
W polu podpowiedzi, przy użyciu strzałek użytkownik może wybrać różne źródła informacji: 

 

 Podpowiedzi dotyczące funkcjonalności programów 

 Nowości ze strony internetowej Graitec 

 Graitec FAQ (często zadawane pytania) ze strony internetowej Graitec Advantage: 

 Referencje, przykłady oraz projekty wykonane przez użytkowników programów Graitec: 
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Programy 
 

 W sekcji Programy, użytkownik znajdzie skróty do uruchomienia poszczególnych programów: Advance 
Design, Advance Concrete lub Advance Steel. 

 

 
 
Projekty 
 

 W sekcji Projekty, użytkownik może: 

 Przeglądać istniejące projekty (rozmiar na dysku, liczbę plików, nazwy plików, podfoldery itp.) 

 Tworzyć nowe foldery 
 
Pomoc 
 

 W sekcji Pomoc, użytkownik ma bezpośredni dostęp do dokumentacji. 

 
Zarządzanie licencją 
 

 W tej sekcji, użytkownik może zarządzać systemem licencyjnym. 
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Detalowanie zbrojenia 
 
Zbrojenie 1: Zarządzanie offsetem dla wszystkich krawędzi rozkładu siatek 

Funkcjonalność dostępna w pakietach Professional i Premium 
 Usprawnienie rozkładu siatek: dodano możliwość definicji offsetu dla każdej z krawędzi rozkładu siatek. 

Nowe ustawienia dostępne są na pasku właściwości oraz w oknie właściwości rozkładu siatek. 

 

 

Zbrojenie 2: Przycięte siatki z prezentacją szkicu pełnego panelu 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 W celu uzyskania bardziej przejrzystego układu siatek , dodano nowy styl prezentacji. 

Nowa opcja dostępna w Parametrach zaawansowanych umożliwia prezentację szkicu pełnego panelu dla 
przyciętych siatek. 
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Zbrojenie 3: Aktualizacja długości zakładów podczas aktualizacji rozkładu 

Funkcjonalność dostępna w pakietach Professional i Premium 
 Wymiary zakładów są aktualizowane automatycznie podczas aktualizacji rozkładu siatek na konturze. 

Funkcjonalność ta odnosi się do wymiarów przekrojowych.  

  
 
Zbrojenie 4: Stosowanie polecenia Rozciągnij AutoCAD dla siatek rozłożonych na 
konturze 

Funkcjonalność dostępna w pakietach Professional i Premium 
 Istnieje możliwość rozciągania konturu siatek za pomocą standardowego polecenia AutoCAD- rozciągnij. 

Rozkład siatek jest aktualizowany zgodnie z nowym konturem. 
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Zbrojenie 5: Bezpośrednie wprowadzanie długości zakładu 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Podczas podziału pręta, długość zakładu może być wprowadzona bezpośrednio z klawiatury. Korzystanie  

z tabeli zakładów jest nadal dostępne. 

 

 
 
Zbrojenie 6: Wysokość odgięcia mierzona pomiędzy krawędziami 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Podczas podziału pręta, wysokość odgięcia pręta jest mierzona pomiędzy krawędziami (od wewnątrz). 

Wzajemna pozycja prętów jest bardzo dokładna. 
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Zbrojenie 7: Nowy styl prezentacji prętów wg średnicy 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Dodano nową opcję pozwalającą na prezentowanie prętów według określonego koloru zależnego od 
średnicy. Zastosowanie tej opcji pozwala w łatwy sposób zlokalizować pręty o poszczególnych średnicach 
na rysunku. 

 Opcję można uaktywnić w Ustawieniach 
użytkownika:  

 Kolor dla poszczególnych 
średnic można wybrać  
w bibliotece prętów. 

Funkcjonalność jest stosowana tylko dla prętów definicji. 
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Zbrojenie 8: Zapamiętywanie domyślnych wartości w oknie “Podziel pręt” 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Wartości wprowadzone w oknie “Podziel pręt” są zachowywane jako domyślne i przywoływane przy kolejnym 

wywołaniu tego polecenia.  

 

Zbrojenie 9: Wybór pręta do rozkładu według numeru pozycji 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Istnieje możliwość wyboru pręta do rozłożenia według numeru pozycji. Wystarczy w wierszu poleceń 

wpisać N i wprowadzić numer pozycji pręta do rozłożenia. 

 
 
Zbrojenie 10: Prezentacja łączników na rozkładzie prętów 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Łączniki są widoczne na rozkładach gdy zostały włączone na pręcie definiującym. Dzięki temu, układ  

i prezentacja prętów są bardziej przejrzyste. 
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Zbrojenie 11: Rozciąganie rozkładu - zmiana pręta definiującego 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Podczas gdy wszystkie pręty rozkładu zostaną rozciągnięte Advance Concrete samodzielnie rozciągnie 

również  pręt definiujący. Jeżeli tylko część prętów zostanie rozciągniętych, rozkład liniowy zostanie 
zamieniony na rozkład zmienny.  

 
 
Zbrojenie 12: Pręty wieloboczne w przekroju prostokątnym 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Dodano nowe narzędzie dla tworzenia wielobocznego zbrojenia poprzecznego w przekrojach 

prostokątnych. Aby utworzyć taki przekrój, wystarczy wskazać przekątną, wybrać liczbę prętów podłużnych 
oraz właściwy dla nich rodzaj zbrojenia poprzecznego. 
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Zbrojenie 13: Pręt z polilinii AutoCAD 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Korzystając z nowej opcji, dowolny pręt może być utworzony bezpośrednio z polilinii AutoCAD. 

 
 
Zbrojenie 14: Nowe opcje renumeracji prętów 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Dodano nowe menu kontekstowe dostępne dla wszystkich prętów widocznych na rysunku. Nowe menu 

zawiera opcje pozwalające w prosty sposób zarządzać numerami pozycji poszczególnych prętów. 
Dostępne są następujące opcje: 

 Najniższy dostępny numer 

 Ostatnio użyty numer + 1 

 Najwyższy bieżący numer + 1 

 Porównaj z istniejącymi numerami 
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Zbrojenie 15: Dodatkowe opcje numeracji dla nowych i kopiowanych prętów 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Aby uwzględnić różne metody numeracji pozycji prętów, dodano nowe opcje pozwalające ustawić 

domyślne zachowanie programu podczas modyfikacji lub tworzenia nowych prętów.. 

 
 

Numer pozycji dla modyfikowanego lub tworzonego pręta może być dobierany według jednej z poniższych 
reguł:  

 Najniższy dostępny numer  → przypisywany jest najniższy dostępny numer 
 

 Ostatnio użyty numer + 1  → przypisywany jest numer o 1 większy od ostatnio utworzonego 
 

 Najwyższy bieżący numer +1 → przypisywany jest numer o 1 większy od dotychczas 
                                                             najwyższego 

 Porównaj z istniejącymi numerami → przypisywany jest numer na podstawie porównania  
                                                             z istniejącymi prętami lub najniższy dostępny 
 

Zbrojenie 16: Domyślna numeracja dla bieżącego rysunku 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Korzystając z narzędzia do renumeracji pozycji prętów, jako domyślna przyjmowana jest opcja renumeracji 

w obrębie bieżącego rysunku a nie dla całego pliku. Zmiana ta wprowadzona została na życzenie 
użytkowników. 

 
 
Zbrojenie 17: Zoptymalizowana numeracja siatek giętych 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Numery pozycji dla rozłożonych siatek giętych są prawidłowo przypisywane. Jeżeli jedna siatka posiada 2 

różne rozkłady, automatycznie przypisywane są jej 2 numery pozycji. 
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Zbrojenie 18: Zachowanie przerw w numeracji 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Podczas renumeracji Advance Concrete, daje możliwość zachowania istniejących przerw w numeracji 

pozycji zbrojenia. Podczas tej operacji program zapobiega pokrywaniu się numerów. 

Opcja dostępna jest w narzędziu do renumeracji:  

 

1, 11, 12 zostają 
zmienione na 11, 21, 22 

 
Zbrojenie 19: Nowe polecenie: Kopiuj model 3D 

Funkcjonalność dostępna w pakietach Professional i Premium 
 Nowe polecenie pozwala na jednoczesne kopiowanie zbrojenia 3D wraz z dodatkowymi elementami 

widocznymi pomiędzy dwoma elementami konstrukcyjnymi. 

 

 

Zbrojenie 20: Nowy format eksportu zbrojenia 3D 

Funkcjonalność dostępna w pakietach Professional i Premium 
 Za pomocą opcji dostępnych w oknie Podglądu zbrojenia 3D, zbrojenie można zapisać jako rysunek  

z bryłami 3D lub wyeksportować do zewnętrznego pliku DWG. 
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Obiekty opisowe 
 
Opisy 1: Symbole: oddzielne polecenie dla symboli z odnośnikiem typu L 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Symbol z wieloboczną linią odniesienia typu L został wyodrębniony jako oddzielne polecenie. Użytkownik 

może oddzielnie korzystać z symboli z prostą lub wieloboczną linią odniesienia. 

 

 

Opisy 2: Nowy punkt uchwytu do odwrócenia symbolu zbrojenia 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Dodano nowy punkt uchwytu pozwalający w prosty sposób odwrócić symbol zbrojenia. Wystarczy 

zaznaczyć symbol i kliknąć na wyświetloną strzałkę aby odwrócić symbol. 

 
Opisy 3: Nowy punkt uchwytu do zmiany pozycji strzałki zakończenia 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Dodano nowy  punkt uchwytu pozwalający na zmianę lokalizacji strzałki zakończenia symbolu na pręcie, 

do którego się odnosi. Poprzednio linia prowadząca była zawsze prostopadła do pręta. 
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Opisy 4: Specjalne znaczniki dla prętów w rozkładzie 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Dodano nowy, specjalny znacznik wyświetlany przy każdym z prętów w rozkładzie. 

Funkcjonalność została przygotowana w odniesieniu do standardów brytyjskich. 

 
 
Opisy 5: <ElementDistancesUser>: nowa zmienna odpowiadająca za prezentację 
rozstawu użytkownika w rozkładzie 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Przy pomocy nowej zmiennej <ElementDistancesUser> można wyświetlić rzeczywistą wartości rozstawu, 

który wprowadzony został przez użytkownika. 

Nowa zmienna ma zastosowanie przede wszystkim dla rozstawu „zaokrąglonego”. 

 

 
Opisy 6: <Increment>: nowa zmienna odpowiadająca za prezentację przyrostu długości 
prętów w rozkładzie 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Nowa zmienna <Increment> pozwala na wyświetlenie przyrostu (delty) długości pręta rozłożonego  

w rozkładzie zmiennym. 
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Opisy 7: Nowe opcje domyślnych symboli dla szkiców zbrojenia 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Dodano nowe, domyślne ustawienia odpowiedzialne za typ symbolu dla szkiców zbrojenia. 

 

 

Opisy 8: Nowe opcje domyślnych symboli dla siatek giętych 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Dodano nowe, domyślne ustawienia odpowiedzialne za typ symbolu dla siatek giętych. 

 

Opisy 9: Symbol dla istniejącego szkicu zbrojenia 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Istnieje możliwość utworzenia symbolu dla istniejącego szkicu zbrojenia w ten sam sposób jak dla pręta. 
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Opisy 10: Rozkład ilościowy: opcje linii i strzałki na pasku właściwości 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Na pasku właściwości dodano nowy rodzaj linii i strzałki dla symbolu rozkładu ilościowego. 

Advance Concrete 2010: 

 
Advance Concrete 2011: 

 

 
 

Opisy 11: Symbole: lepsze zarządzanie wyświetlaniem końcowych zer 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Okno definicji jednostek projektowych zostało zaktualizowane. Użytkownik,  w prosty sposób może 

kontrolować sposób wyświetlania zer po przecinku we wszystkich rodzajach symboli. 
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Opisy 12: Nowy styl prezentacji rozkładu liniowego: 3 pręty na końcach, 3 pośrodku 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Dodano nowy styl prezentacji dla prętów w rozkładzie liniowym: 3 pręty na każdym z końców oraz 3 pręty 

pośrodku. 

  

Opisy 13: Podświetlanie prętów wybranych do wyświetlenia w rozkładzie liniowym 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Pręty wskazane przez użytkownika do wyświetlenia w rozkładzie są podświetlane przez co ich wybór jest 
łatwiejszy. 

  

Opisy 14: Nowa opcja odznaczania prętów do wyświetlenia w rozkładzie liniowym 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Nowa opcja pozwala na odznaczanie prętów wybranych do wyświetlenia w rozkładzie liniowym. Wystarczy 

kliknąć na zaznaczony pręt aby go odznaczyć. Nowa funkcjonalność pozwala uniknąć powtarzania kilku 
dotychczas niezbędnych operacji potrzebnych do odznaczenia wybranego pręta.  
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Opisy 15: Zarządzanie rozmiarem symbolu przekroju za pomocą skali 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Symbole przekrojów wyświetlane na rysunkach zbrojenia mogą być skalowane za pomocą opcji Skala  

z poziomu Pilota Advance Concrete. 

  

Opisy 16: Zarządzanie krzyżującymi się liniami symboli  

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Dodano nową opcję pozwalająca na włączenie specjalnej prezentacji linii odniesienia symbolu w miejscu 

krzyżowania się z inną linią. 

Opcja dostępna jest w Ustawieniach projektu. 
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Opisy 17: Dodatkowa linia pomiędzy prętem środkowym a wymiarem 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Pręt środkowy może być połączony z linią wymiarową dodatkową linią tak jak w przypadku prezentacji 

pręta obróconego w poprzednich wersjach. 

Opcją dostępna jest w oknie właściwości wymiaru rozkładu. 

   

Opisy 18: Dodatkowy punkt uchwytu do przesuwania tekstu symbolu 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 W celu łatwiejszego dostosowania rysunków w Advance Concrete dodano nowy punkt uchwytu przy 

tekście symbolu zbrojenia, pozwalający na swobodne przesuwanie tego tekstu. 

 

Opisy 19: Nowy szkic pręta spiralnego 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Szkic pręta spiralnego został zaktualizowany, dzięki czemu jego prezentacja oraz wymiary są bardziej 

czytelne. 
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Opisy 20: Prezentacja promienia i długości na szkicu pręta zaokrąglonego  

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Istnieje możliwość jednoczesnego wyświetlenia długości oraz promienia zagięcia na szkicu pręta 

zaokrąglonego. 

 

Opisy 21: Nowy sposób opisu zagięć na szkicu pręta 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Użytkownik może wybrać jeden z trzech nowych stylów prezentacji zagięć na szkicu pręta. 

 

Opisy 22: Szkic zbrojenia z prezentacją długości zakotwienia 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Długość zakotwienia może być oddzielnie oznaczona na szkicu pręta. Opcja ta, dostępna jest w oknie 

właściwości szkicu zbrojenia. 
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Opisy 23: Wymiar rozkładu: prezentacja symbolu przy wymiarze 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 W celu ujednolicenia prezentacji rysunku, symbole wyświetlane przy wymiarze rozkładu mogą być 

prezentowane identycznie z symbolami przy prętach. Opcja dostępna jest na pasku właściwości. 
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Rysunki 
 

Rysunki 1: Skalowanie opisów osi na widokach zbrojenia 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 W poprzedniej wersji kontrola skali z poziomu pilota nie wpływała na symbole osi siatki widoczne na 

widokach w rysunku. W nowej wersji można swobodnie skalować symbole osi siatki za pomocą opcji skali 
w Pilocie. 

 

Rysunki 2: Zachowywanie skali tytułu rysunku podczas aktualizacji 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Skala tekstu tytułu rysunku jest zachowywana podczas aktualizacji. 

 

Rysunki 3: Otwieranie plików Advance Concrete w AutoCAD 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Pliki DWG wygenerowane w Advance Concrete można otwierać w „czystym” AutoCAD. Wszystkie obiekty 

Advance Concrete są widoczne. 
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Zestawienia 
 

Zestawienia 1: Linia przekreślenia na nieaktualnych zestawieniach 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Dodano nową funkcjonalność, która odpowiada za prezentowanie nieaktualnych zestawień na rysunkach  

i arkuszach: nieaktualne zestawienia poza czerwonym kolorem są również oznaczone linią przekreślenia. 
Funkcjonalność ta pozwala łatwiej wychwycić nieaktualne zestawienia w szczególności na arkuszach gdzie 
często, rysunek prezentowany jest w skali szarości, stąd kolor czerwony jest nie do odróżnienia od innych 
kolorów. 

 

Zestawienia 2: Menadżer materiałów: zachowywanie ostatnio wybranych parametrów 

Funkcjonalność dostępna w pakiecie Premium. 
 Aby zaoszczędzić czas, ostatnio wybrany standard i dane wprowadzone w oknie tworzenia zamówienia są 

zachowywane jako domyślne. 

 

Zestawienia 3: Ukrywanie gatunków stali oraz zamówionego zbrojenia podczas 
tworzenia zamówienia 

Funkcjonalność dostępna w pakiecie Premium. 
 Dodano nową opcję do Menadżera materiałów, która pozwala ukryć zamówione zbrojenie podczas gdy 

tworzone jest nowe zamówienie. 
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Zestawienia 4: Podświetlanie elementów zawartych w zamówieniach 

Funkcjonalność dostępna w pakiecie Premium. 
 Aby usprawnić proces tworzenia zamówień, utworzono nowy styl prezentacji dla zamówionych materiałów: 

 Materiały (zbrojenie) uwzględnione w zamówieniach są automatycznie podświetlane. 
 

 

 

Zestawienia 5: Wybór prętów według typu przy tworzeniu zestawień: pręty proste / 
gięte / z łącznikami 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Podczas tworzenia zestawień istnieje możliwość sortowania prętów według następujących rodzajów: pręty 

proste, pręty gięte lub pręty z łącznikami. 

Opcja daje możliwość uzyskania oddzielnych zestawień dla różnych rodzajów prętów. 

 

Zestawienia 6: Ukrywanie prętów bez rozkładu w zestawieniach 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia prezentacji zbrojenia o zerowej ilości (bez rozkładu) na 

zestawieniu. 
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Zestawienia 7: Dodawanie i usuwanie prętów do zestawienia według numeru pozycji 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Pręty mogą być dodawane lub usuwane z zestawienia według numeru pozycji. 

 

Zestawienia 8: Edycja zestawień bezpośrednio na rysunkach 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Zaimplementowano nową funkcjonalność, która daje możliwość swobodnej edycji zestawień. Użytkownik 

może edytować dowolne zestawień bezpośrednio na rysunku. 

 Z menu kontekstowego zestawienia wystarczy wybrać opcję „Edytuj zestawienie”. W otwartym oknie edycji 
zestawienia użytkownik może przechodzić pomiędzy poszczególnymi sekcjami zestawienia. 

 

• Pierwszą sekcją, którą można modyfikować jest 
nagłówek zestawienia. 

• Zawartość poszczególnych komórek może być 
dowolnie edytowana: 

 

 

• Następnie, można przejść do edycji poszczególnych 
wierszy: 
 

 

Uwaga: Wprowadzone zmiany są zachowywane podczas aktualizacji zestawienia. 
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Lokalizacja 
 

Lokalizacja 1: Implementacja norm Eurokod 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Norma Eurokod została zaimplementowana do wersji francuskiej. Zaktualizowano parametry haków, 
średnice zagięć oraz pozostałe katalogi. 

 

Lokalizacja 2: Rozpoczęcie lokalizacji dla Hiszpanii 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 W wersji 2011 częściowo zaimplementowana zastałą lokalizacja dla Hiszpanii. Domyślny interfejs został 

ustawiony na język angielski natomiast jako domyślne normy przypisane zostały normy niemieckie. 
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Lokalizacja 3: Nowe szablony zestawień dla wersji francuskiej 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Dodano dwa nowe szablony zestawień prętów do francuskiej wersji Advance Concrete. 

 

 
 
Lokalizacja 4: Zmiana rozmiaru symboli prętów 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Domyślny rozmiar symboli zbrojenia został zmniejszony dwukrotnie.  

 
 
Lokalizacja 5: Tabela zakładów 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 
 Wartości w tabeli zakładów są domyślnie dostępne zaraz po instalacji. 
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Multi-User 
 

M-user 1: Bezpieczeństwo Multi-User: otwarcie przestrzeni roboczej powoduje wywołanie 
okna logowania 

Funkcjonalność dostępna w pakiecie Premium. 
 Aby zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa podczas otwierania obszaru roboczego użytkownik jest 

pytany o podanie nazwy użytkownika oraz hasła. 

 

M-user 2: Zmiana użytkownika w obszarze roboczym 

Funkcjonalność dostępna w pakiecie Premium. 
 Za każdym razem kiedy użytkownik łączy się z bazą danych Multi-user, program tworzy plik DWG 

zawierający obszar roboczy, w którym użytkownik może tworzyć, pobierać lub edytować elementy 
strukturalne. Program podczas łączenia z bazą danych pobiera wyłącznie elementy strukturalne, natomiast 
elementy takie jak style wymiarowe, style tekstu, rodzaje linii, warstwy itp. wczytywane są z lokalnego 
stanowiska. Niektóre firmy preferują tworzenie szablonu dla obszaru roboczego, który zawiera wspólne, 
domyślne ustawienia firmowe, po czym każdy z projektantów kopiuje plik zawierający skonfigurowany 
obszar roboczy na swoje stanowisko aby na nim pracować. 

 Nowe polecenie pozwala poszczególnym projektantom zarejestrować swoją nazwę użytkownika w lokalnej 
kopii obszaru roboczego, dzięki czemu wszystkie operacje wykonywane pomiędzy plikiem lokalnym a bazą 
danych są wykonywane pod nazwą lokalnego użytkownika a nie osoby, która utworzyła oryginalny plik 
obszaru roboczego. 

  

M-user 3: Zmiana aktywnych kondygnacji w obszarze roboczym 

Funkcjonalność dostępna w pakiecie Premium. 
 Istnieje możliwość zwrócenia – uczynienia niewidoczną kondygnację, która poprzednio została wczytana 

do obszaru roboczego. Nowa funkcjonalność dostępna jest z poziomu okna dialogowego odświeżania 
obszaru roboczego. 
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	Zestawienia 8: Edycja zestawień bezpośrednio na rysunkach 
	Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 


	Lokalizacja 
	Lokalizacja 1: Implementacja norm Eurokod 
	Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 

	Lokalizacja 2: Rozpoczęcie lokalizacji dla Hiszpanii 
	Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 

	Lokalizacja 3: Nowe szablony zestawień dla wersji francuskiej 
	Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 

	Lokalizacja 4: Zmiana rozmiaru symboli prętów 
	Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 

	Lokalizacja 5: Tabela zakładów 
	Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich pakietach. 


	Multi-User 
	M-user 1: Bezpieczeństwo Multi-User: otwarcie przestrzeni roboczej powoduje wywołanie okna logowania 
	Funkcjonalność dostępna w pakiecie Premium. 

	M-user 2: Zmiana użytkownika w obszarze roboczym 
	Funkcjonalność dostępna w pakiecie Premium. 

	M-user 3: Zmiana aktywnych kondygnacji w obszarze roboczym 
	Funkcjonalność dostępna w pakiecie Premium. 
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