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Bun venit în Advance Concrete 2011 
 

Advance Concrete 2011 face parte din soluţia integrată BIM GRAITEC Advance, alături de Advance Concrete şi 
Advance Design. 

Programele din soluţia BIM GRAITEC Advance au câteva caracteristici în comun: 

 O nouă aplicaţie: GRAITEC Advance Manager, 

 Cataloage de secţiuni utilizate atât în Advance Steel cât şi în Advance Design, 

 Integrare îmbunătăţită CAD - calcul 
 

GRAITEC Advance este o soluţie unică şi integrată CAD - calcul. 
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Un nou proces de instalare unic 
 
Noua versiune GRAITEC Advance 2011 este livrată pe un DVD unic şi permite instalarea celor trei softuri într-o 
singură etapă. 

 
Asistentul de instalare oferă informaţii despre programele GRAITEC Advance şi permite: 

 Selectarea programelor ce urmează a fi instalate. 

 Accesul direct la documentaţie. 

 Accesul direct la paginile de Internet pentru informaţii suplimentare. 
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GRAITEC Advance Manager 
 

 Noua aplicaţie GRAITEC Advance Manager (GAM) implică o serie de opţiuni: 

 O nouă interfaţă pentru personalizarea setărilor 

 Personalizarea cataloagelor de secţiuni 

 Gestionarea proiectelor 

 Gestionarea licenţelor 

 Acces direct la Help şi documentaţie 

 Sfaturi interactive 

 Lansarea aplicaţiilor GRAITEC Advance 
 

Aplicaţia GAM se poate instala pe sistemele de operare de 32-biţi şi/sau  64-biţi. 

 
Interfaţă intuitivă pentru personalizarea setărilor 
 

 Odată lansată aplicaţia, utilizatorul are acces rapid la o serie de funcţii principale; noutăţile precum şi alte 
detalii şi informaţii suplimentare, se află in consolă. 

 

Panoul central ce permite accesarea 
diferitelor componente 

 

Informaţii suplimentare oferite de serverul GRAITEC. 

Aplicaţii 
 

 Din fereastra “Aplicaţii” se pot lansa toate cele trei programe GRAITEC: Advance Design, Advance 
Concrete şi Advance Steel. 

 

 7 



Noutăţi în Advance Concrete 2011 
 

Proiecte 
 

 Din fereastra “Proiecte” se pot gestiona rapid şi cu uşurinţă toate proiectele: putem afla informaţii 
referitoare la dimensiunea fişierelor, denumirea proiectelor sau putem crea noi proiecte: 

 
 
 
Ajutor 
 

 Din această fereastră puteţi accesa documentaţia tehnică pentru o utilizare corectă a celor mai importante 
funcţii ale programelor GRAITEC Advance, într-un timp foarte scurt. 

 

Licenţa 
 

 Din fereastra “Licenţă” putem gestiona licenţele pentru programele GRAITEC Advance: 
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Planuri de armare 
 
Gestionarea acoperirilor pentru fiecare latură a repartiţiei de plase sudate 

Această funcţionalitate ste disponibilă în pachetele comerciale Professional şi Premium. 
 O nouă îmbunătăţire referitoare la repartiţiile de plase sudate: posibilitatea de a defini acoperirea pentru 

fiecare latură a repartiţiei. 

Setările pot fi realizate din “Bara de Proprietăţi“ sau din fereastra de proprietăţi. 

 

 

Plasele sudate simple pot fi reprezentate ca un chenar dreptunghiular 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Pentru obţinerea unui aspect mai clar în planşă, o nouă reprezentare este disponibilă pentru plasele 

sudate. 

O nouă opţiune în “Parametrii avansaţi” activează reprezentarea plaselor sudate printr-un chenar dreptunghiular. 
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Actualizarea automată a cotelor la actualizarea suprapunerii 

Această funcţionalitate este disponibilă în pachetele comerciale Professional şi Premium. 
 Cotele se actualizează automat când se actualizează şi lungimea de suprapunere a plaselor sudate. 

Această opţiune este valabilă pentru cotele prin intersecţie. 

  
 
Comanda "Stretch" din AutoCAD® poate fi utilizată pentru repartiţiile de plase sudate 

Această funcţionalitate este disponibilă în pachetele comerciale Professional şi Premium. 
 În noua versiune, comanda "Stretch" din AutoCAD® poate fi utilizatã pentru modificarea conturului unei 

repartiţii de plase sudate.  

Repartiţia se actualizează conform noului contur. 
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Valoarea lungimii de suprapunere 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Valoarea lungimii de suprapunere a barelor poate fi setată direct din fereastra de proprietăţi. 

 

 
 
Distanţa pe verticală dintre bare este măsurată de la faţa barelor 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 La înnădirea barelor, distanţa dintre bare în zona de suprapunere este măsurată de la faţa barelor. 

Astfel, se poate defini exact poziţia barelor. 

 

 
 

 11 



Noutăţi în Advance Concrete 2011 
 

Un nou stil de afişare a barelor: după diametru 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 O nouă opţiune permite reprezentarea barelor cu o culoare specifică în funcţie de diametru. Astfel, barele 

cu un anumit diametru, pot fi detectate cu uşurinţă în  planşă. 

 Noua opţiune poate fi activată din fereastra 
“Preferinţe Utilizator”: 

 Culoarea specifică fiecărui 
diametru se selectează din 
Catalogul de bare. 

Această opţiune se aplică numai barelor de definiţie. 
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Valorile implicite sunt păstrate în fereastra “Întrerupere bară” 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Valorile introduse în fereastra “Întrerupere bară” devin valori implicite. Astfel, puteţi economisi timp.  

 

Utilizarea mărcii pentru a selecta bara ce urmează a fi distribuită 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 În Advance Concrete 2011 se poate selecta bara ce trebuie distribuită, în funcţie de marcă. Selectaţi 

opţiunea M în linia de comandă şi introduceţi marca barei ce urmează a fi distribuită. 

 
 
Reprezentarea cuplărilor în repartiţiile barelor 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Filetele sunt vizibile în repartiţiile barelor înnădite. Reprezentarea este mult mai exactă şi uşor de observat. 
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Extinderea tuturor repartiţiilor barei modifică bara de definiţie 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 După extinderea tuturor repartiţiilor barei, definiţia barei va fi modificată. 

Dacă doar unele din barele repartiţiei sunt extinse, atunci repartiţia devine variabilã 

 
 
Un nou mod de dispunere a etrierilor în secţiunile dreptunghiulare 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 O nouă comandă permite crearea automată a etrierilor petrecuţi. 

Pentru o secţiune dreptunghiulară, alegeţi numărul de etrieri şi modul de dispunere a acestora. 

Etrierii sunt poziţionaţi automat. 
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Linia poligonală poate fi transformată într-o bară 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Această opţiune permite transformarea oricărei polilinii AutoCAD® într-o bară Advance Concrete. 

 
 
Noi opţiuni pentru numerotarea barelor 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Un nou meniu contextual este disponibil pentru fiecare bară creată în desen. Acesta permite gestionarea 

mărcii pentru fiecare bară în parte. 

Sunt disponibile următoarele opţiuni: 

 Cea mai mică marcă disponibilă 

 Ultima marcă folosită + 1 

 Cea mai mare marcă folosită + 1 

 Compară cu mărcile existente 
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Noi opţiuni de numerotare pentru o bară copiată/creată 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Pentru a personaliza numerotarea barelor, sunt disponibile noi opţiuni atunci când bara este creată sau 

modificată. 

 
 

În funcţie de alegerea utilizatorului, marca pentru noua bară creată sau modificată poate fi: 

 Cea mai mică marcă disponibilă 

 Ultima marcă folosită + 1 

 Cea mai mare marcă folosită + 1 

 Compară cu mărcile deja existente 
 
Funcţia de numerotare consideră implicit desenul nu fişierul 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Când se foloseşte funcţia de numerotare, comportamentul implicit este de a considera barele din desenul 

curent, nu din fişier. 

 
 
Optimizarea numerotării plaselor sudate fasonate 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Mărcile repartiţiei plaselor sudate fasonate sunt atribuite în mod corespunzător. 

Dacă sunt 2 mărimi diferite, atunci se atribuie în mod automat 2 mărci. 
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Păstrarea decalajelor dintre mărci 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Când se numerotează barele, Advance Concrete consideră decalajele dintre numerele mărcilor. Astfel, se 

previne suprapunerea mărcilor în procesul de numerotare. 

 

Această opţiune se activează din fereastra de numerotare:  

 

1, 11, 12 devin 11, 21, 22 

 
O nouă comandă: Copiere 3D 

Această funcţionalitate este disponibilă în pachetele comerciale Professional şi Premium. 
 Această comandă permite copierea 3D simultană a barelor de armare şi a elementelor vizibile de la un 

element la altul. 

Este suficient să copiaţi barele într-o vedere a planului de armare iar celelalte vederi se vor actualiza automat. 

 

Un nou format pentru exportul carcaselor de armare 

Această funcţionalitate este disponibilă în pachetele comerciale Professional şi Premium. 
 Carcasele de armare 3D pot fi convertite în solide 3D direct din fereastra de vizualizare a armăturilor. 

În plus, acestea pot fi exportate şi într-un fişier .dwg. 
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Adnotaţii 
 
Simboluri: Comandă separată pentru simbolurile cu linie poligonală 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 O nouă comandă permite crearea simbolurilor cu linie poligonală. Utilizatorul poate alege să creeze un 

simbol simplu sau un simbol cu linie poligonală. 

 

 

Punct de prindere pentru oglindirea simbolurilor de bare 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Un nou punct de prindere permite deplasarea “în oglindă” a simbolurilor de armare. 

Se selectează simbolul şi se apasă pe săgeată pentru a afişa simbolul “în oglindă”. 

 
Punct de prindere pentru modificarea liniei simbolului 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Un punct specific permite deplasarea liniei simbolului în poziţia dorită.  

Astfel, linia simbolului nu este mereu perpendiculară pe bară. 
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Etichetă  specială pentru fiecare bară a distribuţiei 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Pentru fiecare bară a repartiţiei este disponibilă o etichetă specială, în plus, faţă de etichetele existente. 

Această nouă funcţie este pentru utilizatorii din Marea Britanie. 

 
 
Variabila <ElementDistancesUser> 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Datorită acestei noi variabile - <ElementDistancesUser> -  valoarea exactă a spaţiului dintre bare poate fi 

afişată în simbol. 

Această funcţie este utilă atunci când barele sunt repartizate utilizând opţiunea «spaţiu-rotunjire». 

 

 
Variabila <Increment> 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Un nou atribut este disponibil pentru afişarea variaţiei lungimii barei: <Increment> 
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Simboluri implicite pentru simbolurile detaliilor de bare 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Setările implicite includ noi opţiuni ce permit definirea tipului de simbol pentru detaliile de barã. 

 

Simboluri implicite pentru plase sudate fasonate 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Setările implicite includ o nouă opţiune ce permite definirea tipului de simbol pentru plasele sudate 

fasonate. 

 

Simbol pentru detaliul de bară deja creat 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Posibilitatea de a crea un simbol pentru detaliile de bară existente la fel ca pentru bare. 

 

 20 



 Noutăţi în Advance Concrete 2011 

Repartiţie cantitativă: opţiuni săgeată/linie în “Bara de proprietăţi” 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Un nou tip de linie şi săgeată este disponibil în “Bara de proprietăţi” a repartiţiei cantitative. 

Advance Concrete 2010: 

 
Advance Concrete 2011: 

 

 
Simboluri: o mai bună gestionare a zerourilor în simbol 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Noi opţiuni în fereastra “Definire unităţi de lucru”: 

Utilizatorul poate gestiona şi controla afişarea zerourilor atât în simbolurile standard cât şi în cele 
personalizate. 
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Un nou tip de reprezentare pentru repartiţia liniară: 
3 bare la fiecare extremitate, 3 bare la mijloocul repartiţiei 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Un nou tip de reprezentare este disponibil pentru repartiţia liniară: 3 bare la fiecare extremitate şi 3 bare la 

mijlocul repartiţiei 

  

Evidenţierea barelor selectate din repartiţie 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Este mai uşor să selectaţi barele ce vor fi afişate într-o repartiţie liniară. Acestea sunt acum evidenţiate cu 

altă culoare. 

  

Opţiune nouă pentru deselectarea barelor afişate din repartiţia liniarã 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 O nouă opţiune permite deselectarea barelor de afişat din distribuţie. Doar selectaţi încă o dată bara pentru 

a deselecta. 
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Gestionarea scării simbolurilor secţiunilor 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Mărimea simbolurilor secţiunilor din planurile de armare este gestionată din Pilotul Advance Concrete.  

  

Gestionarea saltului la intersecţia liniilor simbolurilor 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 În noua versiune, este disponibilă o nouă reprezentare pentru liniile de simbol ce se intersectează. 

Opţiunea poate fi activată din Setările Proiectului. 
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Linie suplimentară între bara centrală şi linia distribuţiei 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Reprezentarea distribuţiei prin bara centrală poate fi legată de linia distribuţiei cu ajutorul unei linii 

suplimentare. 

Această opţiune poate fi activată din fereastra de proprietăţi a distribuţiei liniare 

Planşele sunt mai “lizibile”. 

   

Punct de prindere pentru modificarea poziţiei textului simbolului 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Un nou punct de prindere permite deplasarea textului inclus în simbolul barei. 

 

Reprezentare imbunătăţită a detaliului pentru bara în spirală 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Reprezentarea detaliului pentru barele în spirală a fost îmbunătăţită. 
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Detaliile pentru barele curbe includ raza şi lungimea 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Raza şi lungimea pot fi afişate pe detaliul barelor curbe. 

 

 

Diametrul de curbură afişat pe detaliul de bară 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Reprezentarea detaliului de bară ia în considerare valoarea razei de curbură introdusă de utilizator. 

 

Cotarea lungimii de ancoraj pe detaliul de bară 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Lungimea de ancoraj a  barei poate fi cotatã în mod automat pe detaliul de barã. 

Această opţiune poate fi activată din proprietăţiile detaliului de bară. 
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Aceeaşi culoare pentru simbolul cotei repartiţiei şi simbolul barei 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Pentru o prezentare uniformă, încadrarea mărcilor repartiţiei poate avea aceeaşi culoare ca simbolul barei. 

Această opţiune este disponibilă în “Bara de proprietăţi”. 
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Crearea planşelor 
 

Scalarea sistemului de axe în planşe 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 În versiunile anterioare, sistemul de axe din planurile create de utilizator nu putea fi scalat decât din 

proprietăţile desenului. 

Acum scalarea sistemului de axe se poate realiza din Pilot – butonul Scară. 

 

Scara pentru titlul desenului se păstrează atunci când planşa este actualizată 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 O nouă implementare permite utilizatorului să păstreze scara pentru titlul planşei atunci când aceasta este 

actualizată. 

 

Deschiderea planşelor Advance Concrete în AutoCAD 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Fişierele DWG create cu Advance Concrete pot fi deschise în AutoCAD® simplu. 

Toate elementele sunt vizibile. 
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Noutăţi în Advance Concrete 2011 
 

Extrase de armare 
 

Un nou mod de afişare a extraselor neactualizate 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 O linie în diagonală este trasată atunci când extrasul nu este actualizat. 

 

Gestionar de materiale: ultimul standard şi datele de proiect sunt folosite ca setări 
implicite 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Pentru a economisi timp, ultimul standard şi ultimele date de intrare ale proiectului sunt folosite ca setări 

implicite atunci când se realizează o nouă comandă. 

 

Posibilitatea de a exclude tipul de oţel comandat şi barele deja comandate 

Această funcţionalitate este disponibilă în pachetul comercial Premium. 
 O nouă opţiune din Gestionarul de Materiale permite excluderea armăturii comandate deja dintr-o comandă nouă. 
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 Noutăţi în Advance Concrete 2011 

Evidenţierea materialelor incluse în comandă 

Această funcţionalitate este disponibilă în pachetul comercial Premium. 
 La crearea unei alte comenzi în plan, materialele incluse deja în comandă sunt evidenţiate cu o culoare 

aleasă de utilizator: 

 

 

Selectarea tipului de bare la crearea extrasului: bare drepte/fasonate/cuplate cu filet 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Există posibilitatea de a crea un extras pentru un anumit tip de bare. 

La crearea extrasului, o nouă fereastră de dialog permite selectarea tipului de bare pentru care va fi creat 
extrasul: bare drepte, bare fasonate, bare cuplate cu filet. 

Aceste opţiuni permit utilizatorului să realizeze extrase diferite în funcţie de tipul barei. 

 

Opţiune de selectare sau nu a barelor nedistribuite 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Barele nerepartizate pot fi luate în considerare sau nu în extrasele de armare. 
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Noutăţi în Advance Concrete 2011 
 

Adăugarea /Ştergerea unei bare din listă în funcţie de marcă 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 O nouă modalitate de adăugare sau ştergere a barelor din extras este disponibilă. Este suficient să 

introduceţi marca barei. 

 

Editarea extraselor de armare în timp real 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 O nouă implementare permite modificarea extraselor, direct în planşă, după crearea acestora.  

 Se selectează extrasul şi se accesează comanda “editare“ din meniul contextual. Apare o fereastrã de 
dialog ce permite selectarea liniei din extras şi editarea conţinutului. 

Astfel, 

 Se poate selecta şi edita conţinutul unei linii din extras 

 Se poate selecta şi edita antetul extrasului 

 Se poate modifica expresia dintr-o celulă a extrasului 

Săgeţile din partea de jos a ferestrei de dialog permit 
selectarea liniei ce urmează a fi modificată. 

 
 

 

 

 

 

Important: Modificările nu se pierd la actualizarea extrasului. 
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 Noutăţi în Advance Concrete 2011 

Localizare 
 

Standard Eurocod 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Standardul Eurocod este implementat pentru Franţa. 

Cârligele, diametrele au fost actualizate în conformitate cu Eurocod. 

 

Localizare nouă: Spania 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 În versiunea Advance Concrete 2011 a fost introdusă o nouă localizare: Spania. Setările pentru aceastã 
ţară sunt în conformitate cu standardele din Germania. 
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Noutăţi în Advance Concrete 2011 
 

Două noi tipuri de extrase sunt disponibile pentru Franţa 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 În Advance Concrete au fost adăugate încă 2 tipuri de extrase pentru Franţa. 

 

 
 
Simbol de bare: dimensiune de două ori mai mică 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Dimensiunea simbolui barei a fost micşorată de două ori pentru o vizualizare mai bună. 

 
 
Tabel lungimi suprapunere complet 

Această funcţionalitate este disponibilă în toate pachetele comerciale GRAITEC Advance Concrete 2011. 
 Valorile din tabelul cu lungimi de suprapunere sunt propuse în mod implicit. 
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Multi-User 
 

Securizare: Date de conectare la deschiderea spaţiului  de lucru 

Această funcţionalitate este disponibilă în pachetul comercial Premium. 
 Pentru siguranţă, la conectarea la spaţiul de lucru sunt necesare numele utilizatorului şi parola. 

 

Schimbarea utilizatorilor în spaþiul de lucru 

Această funcţionalitate este disponibilă în pachetul comercial Premium. 
 Unii clienţi preferă să îşi creeze spaţiul de lucru pornind de la un şablon (setări implicite pentru companie). 

Apoi recomandă desenatorilor să lucreze pe o copie a fişierului. 

O nouă comandă permite înregistrarea altor utilizatori în această copie. Astfel, toate operaţiile din baza de 
date vor fi efectuate în numele utilizatorului şi nu în numele celui care a creat şablonul.  

 

Schimbarea etajelor active în spaţiul de lucru 

Această funcţionalitate este disponibilă în pachetul comercial Premium.. 
 Acum existã posibilitatea de a dezactiva un etaj care a fost adus înainte în spaţiul de lucru. 

Această opţiune poate fi accesată din meniul de actualizare a spaţiului de lucru. 
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