
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





Co je nového v Advance Concrete 2013 

 3 

Obsah 
 
VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2013 ..................................................................................................... 5 
VYLEPŠENÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ (GUI) ............................................................................................. 6 

GUI 1: Nové uspořádání pásů karet ................................................................................................................... 6 
GUI 2: Nové palety Graitec................................................................................................................................. 7 

TECHNOLOGIE EXTERNÍCH VÝKRESŮ ........................................................................................................ 8 
VÝKRES 1: Jak to funguje?................................................................................................................................ 8 
VÝKRES 2: Výhody ............................................................................................................................................ 9 

SPRÁVA POLOŽEK VÝZTUŽE................................................................................................................... 10 
POLOŽKA 1: Jak to funguje? ........................................................................................................................... 10 
POLOŽKA 2: Dialogové okno přečíslování položek......................................................................................... 11 
POLOŽKA 3: Nový panel pásu karet ................................................................................................................ 12 
POLOŽKA 4: Automatizace .............................................................................................................................. 12 

VLASTNÍ CAD PLATFORMA.................................................................................................................... 13 
CAD 1: Vlastní CAD platforma.......................................................................................................................... 13 
CAD 2: Všechny CAD nástroje ......................................................................................................................... 14 
CAD 3: Všechny nástroje pro vizualizace......................................................................................................... 15 
CAD 4: Všechny nástroje pro spolupráci .......................................................................................................... 16 
CAD 5: Uživatelsky přívětivé prostředí ............................................................................................................. 17 
CAD 6: Snadná instalace a licencování ........................................................................................................... 18 

ZMĚNY V LICENCOVÁNÍ .......................................................................................................................... 19 
RŮZNÉ .................................................................................................................................................. 19 

RŮZNÉ 1: Soubor šablony pro Advance Concrete .......................................................................................... 19 
RŮZNÉ 2: Lokalizace ....................................................................................................................................... 19 

 
 
 





Co je nového v Advance Concrete 2013 

Vítejte v Advance Concrete 2013 
 

Advance Concrete 2013 je součástí sady GRAITEC Advance, která se skládá z produktů Advance Concrete, 
Advance Design a Advance Steel. 

GRAITEC Advance je BIM (Building Information Modeling) systém, který automatizuje celý proces návrhu 
konstrukcí a vytváření výkresů od počátečního návrhu přes optimalizaci konstrukcí až po vytváření dílenských 
výkresů. 

 

 
 

1Advance Concrete 2013 má mnoho vylepšení, včetně očekávané vlastní CAD platformy . Ale verze 2013 
je také snadněji použitelná, schopná zvládnout větší projekty a … mnohem více! 

 Vylepšené uživatelské rozhraní 
 Technologie externích výkresů 
 Vylepšení v číslování položek 
 Vlastní CAD platforma! 
 Nové komerční pakety  
 Různá další vylepšení 

 

                                                      
1 Vyžaduje specifickou licenci 
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Vylepšené uživatelské rozhraní (GUI) 
 

 
Pásy karet Advance Concrete byly kompletně přepracovány tak, aby lépe odrážely typický pracovní postup 
uživatele a také jsou nyní mnohem přehlednější pro nové uživatele. 
 

GUI 1: Nové uspořádání pásů karet 
 

 Rozdělení stávajících 3 záložek do 4 logických částí, navazujících na prováděné  kroky v projektu: 

 Modelování 
 Dokončení výkresů 
 Nástroje pro vyztužování 
 BIM Centum a Nastavení projektu 

 

 Starý vzhled pásu karet: 

 

 
 

 Nový vzhled pásu karet: Snadněji použitelné a efektivnější, příkazy jsou totiž seskupeny logičtějším 
způsobem. 

 Modelování 

 
 Výztuž 
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 Kóty & popisy 

 
 Nastavení 

 

GUI 2: Nové palety Graitec 
 

 Nové palety Graitec obsahují animace a zobrazují chování funkcí bez nutnosti další nápovědy.  

 Animované tlačítka zobrazují příkazy v krátké animaci 
 Přepínání tlačítek: změna ikony podle stavu příkazu 
 Nový ergonomický design 
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Technologie externích výkresů 
 

 
Velmi očekávaný požadavek, technologie externích výkresů (známá z Advance Steelu) je nyní dostupná i v 
Advance Concrete. Není potřeba žádné nové rozhraní, stále používáme Navigátor pro správu podlaží a 
výkresů, můžete zachovat existující pracovní postupy. Technologie externích výkresů je pouze v pozadí – 
žádné viditelné změny pro uživatele. 
 

VÝKRES 1: Jak to funguje? 
 

 Každý výkres (nebo rozvržení) vytvořený v Advance Concrete je uložen v samostatném DWG souboru. 

 1) Uložte soubor s modelem pod konkrétním názvem 
 2) Advance Concrete vytvoří automaticky novou složku s názvem modelu DWG 
 3) Tato složka obsahuje několik podadresářů pro rozvržení, výkresy a nastavení 

 

 
 Mezi starým “vše v jednom” DWG a novými externími výkresy se můžete přepnout v nastavení projektu. 

Tyto možnost můžete nastavit dokud nevytvoříte první výkres. Výchozí hodnota je nastavena na externí 
výkresy. Jestliže otevřete starší výkres, je tato hodnota automaticky nastavena na “vše v jednom” DWG. 

 
 Připojení / Odpojení výkresu do/z modelu. K modelu můžete připojit pouze výkresy se shodným “ID 

projektu”. “ID projektu” je nastaveno automaticky když je možnost "Vytvářet externí DWG" zapnuta. 
Všechny výkresy vytvořené z tohoto modelu získají stejné ID. Volba Připojit / Odpojit je dostupná na pásu 
karet. 
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 Tlačítkem Obnovit v Navigátoru aktualizujete strukturu v externím výkresu se změnami provedenými v 
hlavním modelu (souboru DWG). Tlačítko obnovit se objeví automaticky: 

 Při změně v zobrazovacím stylu 
 Při vytvoření nového výkresu v hlavním modelu (DWG souboru) 

 

VÝKRES 2: Výhody 
 

 Každý výkres je samostatný DWG soubor a to přináší řadu výhod: 

 Menší velikost souborů: 
Advance Concrete dříve ukládal všechny informace o projektu (3D model, výkresy, výztuž a rozvržení) 
do jednoho výkresu. S novou verzí jsou všechny výkresy a všechny rozvržení samostatné soubory. 
Každý z těchto DWG souborů je menší než DWG vytvořené předchozím chováním. Advance Concrete 
vytváří mnoho malých souborů místo jednoho velkého. 

 Menší využítí paměti: 
S technologií rozdělení výkresů spotřebuje Advance Concrete méně RAM (paměťi). Advance 
Concrete načítá pouze několik malých DWG souborů na kterých uživatel právě pracuje a ne ostatní 
informace, které jsou na pozadí. 

Příklad: Uživatel chce jen dokončit některé výkresy řezů popiskami, kótami, a dalšími informacemi. 
Pro tuto práci uživatel nepotřebuje celý 3D model a ani všechny výkresy výztuže. Advance Concrete 
otevře jen výkresy řezů, a nikoli všechna data z projektu, která uživatel pro tyto činost nepotřebuje. Po 
dokončení práce uživatel jednoduše uloží a zavře výkresy. 

 Lepší manipulace a odstupňování velkých projektů: 
První dvě výhody s sebou přináší i další velké zlepšení: Advance Concrete je nyní schopen zvládnout 
větší projekty, než v předchozích verzích. Je možné vytvořit větší modely, protože Advance Concrete 
může použít celou kapacitu a výkon právě pro model, a nemusí sdílet kapacitu s výkresy a daty. 
Výkresy tvaru a výztuže jsou v samostatných DWG souborech a tyto může uživatel otevřít na 
vyžádání. 

 Snadnější výměna dat: 
Výkresy jsou jednotlivé soubory DWG a tak je velmi snadné sdílet tyto soubory. Stačí zkopírovat DWG 
soubor do jiného počítače nebo poslat soubory e-mailem. 

 Velmi jednoduchá multiuser funkcionalita na úrovni výkresů: 
Další dobré využití technologie rozdělení výkresů: Multiuser na úrovni spolupráce výkresů. 

Každý jednotlivý DWG výkres, vytvořený z hlavního modelu DWG může být otevřen různými uživateli. 
Nyní je tak velmi snadné aby na jednom projektu pracovalo několik inženýrů a konstruktérů najednou. 
Inženýr může může pracovat na modelu a zároveň může technik kreslit výztuž do externího výkresu, 
nebo dokočit výkres tvaru. 
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Správa položek výztuže 
 

 
S novou technologií externích výkresů potřebujeme porovnávat položky v různých DWG výkresech. Z tohoto 
důvodu jsme provedli některé úpravy ve správci položek a nástroji pro přečíslování.  
 
V kombinaci s nastavením číslování v předvolbách projektu je toto výkonný nástroj pro správu položek výztuže 
ve vašich projektech. 
 

POLOŽKA 1: Jak to funguje? 
 

 Na Smartbaru je nové tlačítko pro každou položku výztuže, které zmazí nebo rozmrazí číslo položky pro 
přečíslování: 

 Zablokování čísla položky pro automatické přečíslování – číslo položky není během přečíslování 
změněno. 

 Jestli uživatel ručně změní číslo položky, tak se automaticky nastaví status zmraženo. Toto uživatelem 
zadané číslo položky nebude ovlivněno přečíslováním a zachová si číslo dokud ho uživatel ručně 
nezmění nebo nerozmrazí. 

 Jako doplněk k automatickému zmražení prutů může uživatel stav jednoduše změnit manuálně. 
Kliknutí na indikátor stavu na Smartbaru ihned stav změní. 

 Smartbar: status položky : Číslo položky je zmražené a přečíslování nemá vliv na číslo této 
položky. V tomto případě je číslo položky fixní a neměnné.  

 Smartbar: status položky : Číslo položky je rozmrazené a přečíslování může změnit číslo této 
položce v závislosti na pravidlech nastavených v nástroji přečíslování a předvolbách projektu. 
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POLOŽKA 2: Dialogové okno přečíslování položek 
 

 V souvislosti s technologií externích výkresů byla do nástroje pro přečíslování položek doplněna část s 
výběrem výkresů. Přečíslování se provede pouze ve zde vybraných výkresech. 

 Do dialogu přečíslování položek bylo přidáno okno s výběrem výkresů. S ohledem na rozdělení výresů 
zde může uživatel vybrat výkresy k přečíslování. 

 Nová možnost: "Aktualizovat čísla položek ale zachovat ruční modifikace" (Toto je výchozí nastavení). 
Zmražené číslo položky bude nastaveno také pro rozmražený prut a poté zde ve výkresu jsou dvě 
identické definice prutů s rozdílnímy položkami. 

 Nová možnost: "Obnovit všechny položky" 
Tato nová možnost ignoruje stav položky a přečísluje všechny pruty (vybrané pruty, pruty ve 
vybraných výkresech nebo všechny pruty). 
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POLOŽKA 3: Nový panel pásu karet 
 

 V pásu karet “Výztuž” je nový panel pro správu zmražených / rozmražených položek: 

 Zmrazit výběr 
 Rozmrazit výběr 
 Vybrat zmražené položky 
 Vybrat rozmražené položky 
 Zvýraznit zmražené položky 
 Zvýraznit rozmražené položky 

 

    
 

POLOŽKA 4: Automatizace 
 

 Pro mražení a rozmražení položek je k dispozici několik automatických funkcí:  

 Po spuštění nástroje pro přečíslování je stav všech položek nastaven na zmraženo (pro pruty, které 
jsou zasaženy přečíslováním) a čísla položek jsou zafixována. Pokud spustí uživatel přečíslování 
znova, tak již nemá efekt na zmražené pruty. Tyto pruty si zachovají svoje číslo položky. 

 Ruční úprava čísla položky nastaví status položky na zmraženo. Přečíslování položek pak nemá vliv 
na tuto položku. 

 Zkopírování prutu rozmrazí číslo položky a přečíslování má vliv na tuto položku. 
 Změna definice prutu (tvaru) přiřadí upravenému prutu nové číslo položky a rozmrazí číslo položky s 

ohledem na nastavení číslování v předvolbách projektu. 
 Nástroj pro přečíslování porovná tvar prutů a přiřadí číslo položky zmraženého prutu rozmraženému a 

nastaví jeho status na zmraženo. 
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Vlastní CAD platforma 
 

 
2Advance Concrete 2013 umožňuje uživateli spuštění jako samostatná aplikace  nebo nad AutoCADem®. 

 

CAD 1: Vlastní CAD platforma 
 

 Advance Concrete 2013 může být spušten jako samostatná aplikace (vyžaduje specifickou licenci). 

      
 

 Advance Concrete 2013 může být také používán nad AutoCADem®. 

 

                                                      
2 Vyžaduje specifickou licenci 
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CAD 2: Všechny CAD nástroje 
 

 Advance Concrete 2013 má své CAD nástroje: 

 Funkce na kreslení jakýchkoliv 2D prvků 
 Vytváření a úprava jakýchkoliv 3D těles 
 Nastavení uchopení objektů  
 Správce hladin / Design centum 
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CAD 3: Všechny nástroje pro vizualizace 
 

 Advance Concrete 2013 má své vizualizační nástroje: 

 Výřezy 
 3D Orbit 
 Styly zobrazení 
 Materiály 
 Render 
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CAD 4: Všechny nástroje pro spolupráci 
 

 Advance Concrete 2013 má své nástroje pro spolupráci: 

 DWG/DXF 
 ACIS Import / Export 
 3D PDF 
 3D DWF 
 Render 
 IFC / GTC  
 NC soubory (aSa, Soule, SteelPAC, BVBS, CSF) 
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CAD 5: Uživatelsky přívětivé prostředí 
 

 Advance Concrete 2013 poskytuje uživatelsky přívětivé prostředí, kde si uživatel může vybrat mezi pásy 
karet, paletami a panely nástrojů. 

 Advance Concrete 2013 obsahuje pásy karet, plně přizpůsobené pro modelování a výkresy betonových 
konstrukcí: 

 Plně integrované rozhraní mezi CAD & AC 
 Redukovaná viditelnost méně často používaných fukcí 
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CAD 6: Snadná instalace a licencování 
 

 Advance Concrete 2013 je nyní snadnější instalovat: 

 1 jedinečné DVD 
 1 jedinečné Seriové číslo & aktivační kód 
 1 jedinečná instalace 
 1 jedinečná podpora 
 1 jedinečný subscription kontrakt 
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Změny v licencování 
 

 Advance Concrete 2013 se mění s ohledem na definici licence.  
Verze 2013 bude dostupná ve 3 hlavních paketech: 

 AC Professional Engineering: Tento paket je ekvivalentem k předchozímu paketu “AC Standard” s 
několika funkcemi navíc (možnost přiřadit konstrukčním prvkům výztužné styly nebo dynamické 
vyztužení3 a správa 3D těles). V zásadě tento balíček neumožňuje vytváření výkresů výztuže. 

 AC Professional detailing: Tento paket je nový a umožňuje použít všechny funkce pro vytváření 
výztuže a výkresů výztuže. Také uživatelům umožňuje vytvářet svě vlastní dynamické výztužné 
řešení. 

 AC Premium: Je kombinací obou paketů plus obsahuje režim multi user. Zjednodušeně obsahuje 
veškerou funkčnost dostupnou v Advance Concrete. 

 

Pro více informací o paketech se podívejte na: http://www.graitec.com/en/ac_packages.asp

 

Různé 
 

 
Kromě hlavních novinek z vývoje popsaných výše, jsme provedli také některé další zlepšení v několika 
oblastech. 

RŮZNÉ 1: Soubor šablony pro Advance Concrete 
 

 Dodáváme soubor šablony (DWT) pro každou zemi 

 DWT ukládá všechna nastavení ohledně CADu (např. Kótovací styly / styly textu) 
 Se šablonou je snadnější upravit CAD nastavení podle potřeb uživatele 
 Nastavení Advance Concrete nejsou uloženy v tomto DWT souboru. Nastavení AC může být uloženo 

pomocí specifického příkazu (ACPRJ soubor) a může být načteno automaticky pomocí průvodce při 
startu (jako v předchozích verzích) 

 

RŮZNÉ 2: Lokalizace 
 

 Několik úprav pro každou zemi 

 Šablony výkazů 
 Symbol a anotace 
 Nastavení jednotek 
 Ukázky  

 

                                                      
3 Ale žádnou možnost vytvořit odpovídající výkres výztuže. 

http://www.graitec.com/en/ac_packages.asp
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