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Soluţia BIM GRAITEC ADVANCE 2013 
 

ADVANCE Concrete 2013 face parte din soluţia BIM GRAITEC ADVANCE alături de ADVANCE Design şi 
ADVANCE Steel. 

BIM GRAITEC ADVANCE cuprinde 3 aplicaţii software, ce automatizează întreg procesul de proiectare de la  
calculul structural până la obţinerea detaliilor de execuţie:  

 ADVANCE Design – program de calcul cu element finit şi dimensionarea stucturilor metalice, din 
beton armat şi lemn 

 ADVANCE Steel – program pentru modelarea şi detalierea structurilor metalice 
 ADVANCE Concrete – program pentru modelarea detalierea structurilor din beton armat şi crearea 

automată a planurilor de armare 
 

 
 

Versiunea ADVANCE Concrete 2013 este prima versiune multi-platformă ce permite utilzarea programului 
atât pe propria platformă CAD integrată1, cât şi pe platforma AutoCAD sau AutoCAD Architecture. 

 

Versiunea ADVANCE Concrete 2013 vine cu o serie de alte noi funcţionalităţi ce permit o utilizare 
ergonomică, intuitivă, utilizatorul având în permanenţă control asupra calităţii desenelor: 

 Platformă CAD integrată 
 Tehnolgie de salvare externă a modelelor 
 Interfaţă utilizator optimizată şi îmbunătăţită 
 Management eficient al mărcilor barelor de armare 
 Organizarea funcţionalităţilor, în funcţie de pachetele comerciale  
 Alte îmbunătăţiri implementate ca urmare a solicitărilor venite de la utilizatori 

 

                                                      
1 Este necesară o licenţă specifică 
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Interfaţă optimizată şi îmbunătăţită 
 

 
Riboanele din ADVANCE Concrete au fost recreate pentru ca procesul de modelare şi detaliere să devină mult 
mai fluent şi uşor de învăţat, în special pentru noii utilizatori.  
 

Organizarea comenzilor în ribon 
 

 Până la versiunea ADVANCE Concrete 2013, comenzile erau repartizate în 4 categorii, în funcţie de fazele 
proiectului: 

 Modelare 
 Finalizarea desenelor 
 Instrumente de armare 
 Setările proiectului şi BIM Center 

 

 Exemplu de organizare a comenzilor în ribon până la versiunea 2013: 

 

 
 Noua interfaţă a versiunii 2013 este mult mai intuitivă şi interactivă 

 Modelare 

 

 Armare 

 
 Desene 

 
 Instrumente 
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Noua paletă de instrumente GRAITEC ADVANCE 
 

 O nouă paletă de instrumete, ce include şi animaţii pentru previzualizarea funcţionalităţii comenzilor 
accesate.  

 Butoane cu animaţii pentru o mai bună previzualizare a funcţionalităţilor comenzilor accesate 
 Butoane cu dublă funcţionalitate: iconiţa se modifică în funcţie de comanda activă 
 Design ergonomic 
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Tehnologie de gestionare externă a desenelor 
 

 
ADVANCE Concrete 2013 propune utilizatorilor o nouă tehnologie de gestiune externă a desenelor, tehnolgie 
similară cu cea existentă în ADAVANCE Steel. Din punct de vedere al organizării interfeţei, nu există modificări 
substanţiale – în continuare se vor utiliza Pilotul şi aceeaşi modalitate de management a desenelor. Noua 
tehnologie nu va afecta în mod vizibil utilizatorii. 

Cum funcţionează? 
 

 Fiecare model creat în ADVANCE Concrete este salvat într-un singur fişier .DWG: 

1) Se salvează modelul în locaţia dorită  

2) ADVANCE Concrete creează automat un folder cu aceeaşi denumire cu cea a proiectului 

3) În acest folder se regăsesc alte trei foldere pentru Desene, Extrase, Planşe 

 

 
 

 ADVANCE Concrete poate utiliza în continuare şi metoda de gestionare a desenelor utilizată până la 
versiunea 2013. Modalitatea de gestionare poate fi aleasă din fereastra ”Preferinţe proiect”. Tehnologia de 
gestionare externă este aleasă ca şi opţiune implicită. Pentru un proiect realizat cu o versiune anterioară a 
programului ADVANCE Concrete, desenele vor fi create, în mod implicit, în acelaşi fişier DWG.  
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 Opţiunea de Conectare / Detaşare a fişierului DWG poate conecta sau detaşa fişiere .dwg la un proiect 
având acelaşi identificator intern. Identificatorul intern al proiectului este creat automat în cazul în care este 
bifată opţiunea de creare externă a desenelor/planurilor. Toate desenele create dintr-un model vor avea 
acelaşi indentificator. Această opţiune poate fi accesată prin intermediul Ribbon-ului. 

 
 Butonul ”Refresh” din Pilot actualizează structura în fişierele externe cu ultimele modificări ce au apărut în 

în fişierul principal DWG. Funcţia apare automat când: 

 S-au produs modificări în stilurile de reprezentare 
 Când se creează un nou desen în modelul principal 

 

 

Avantaje 
 

 Fiecare desen reprezintă un singur fişier DWG, de aici derivând o serie de avantaje: 

 Fişiere mult mai mici: 
Toate informaţiile proiectului (modelul 3D, secţiuni, desene cu armare, planşe) erau salvate într-un 
singur fişier. Începând din această versiune, toate desenele şi planşele pot fi salvate în fişiere 
separate. Fiecare fişier DWG conţine doar modelul 3D şi astfel dimensiunea acestuia e redusă 
considerabil. ADVANCE Concrete creează mai multe fişiere, având dimensiuni mult mai mici, în locul 
fişierului unic DWG. 

 Utilizare optimă a memoriei: 
Datorită acestei tehnologii de externalizare a fişierelor, ADVANCE Concrete consumă mai puţin din 
memoria RAM a calculatorului. Programul încarcă practic doar fişierele DWG utilizate la un moment 
dat şi nu supraîncarcă memoria cu toată informaţiile ce sunt stocate în tot modelul. 

Exemplu: Utilizatorul îşi propune să adauge anumite cote şi etichete pe un desen ce reprezintă 
secţiuni sau vederi. Pentru această etapă, nu este necesar nici modelul 3D, nici desenele ce 
reprezintă armarea elementelor. ADVANCE Concrete va permite deschiderea doar a desenului ce 
reprezintă secţiuni şi nu toate desenele cuprinse în model. După modificările aferente, utilizatorul va 
salva şi va închide desenul curent. 
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 O mai bună gestionare a proiectelor complexe 
Cele două avantaje, menţionate mai sus, fac posibilă utilizarea ADVANCE Concrete în realizarea 
proiectelor de mari dimensiuni. Este posibilă modelarea şi gestionarea oricăror tipuri de structuri de la 
simple proiecte la proiecte complexe, deoarece ADVANCE Concrete stochează separat, în mod 
individual, toate informaţiile adiacente din desenele sau planşele create. Utilizatorul poate deschide 
separat, doar anumite desene. 

 Schimb interactiv de date: 
Desenele reprezintă fişiere individuale DWG. Astfel, acestea pot fi transferate individual pe o staţie de 
lucru pe altă staţie de lucru, nemafiind necesar transferul întregului model.  

 Participarea mai multor utilizatori la nivelul desenelor: 
Fiecare fişier DWG creat din modelul principal poate fi deschis de către diferiţi utilizatori astfel încât 
mai mulţi ingineri şi desenatorii pot colabora în cadrul aceluiaşi proiect. Inginerul poate lucra pe 
modelul principal 3D în timp ce alţi desentori pot lucra, în acelaşi timp, pe desenele de armare sau pot 
finaliza planurile de cofraj. 
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Gestionarea mărcilor pentru barele de armături 
 

 
Datorită tehnologiei de externalizare a desenelor în fişiere individuale externe, este necesar ca mărcile barelor 
create în desene separate să fie comparate pentru a se evita apariţia duplicatelor sau survenirea altor erori. Din 
această cauză, au fost actualizate principiile de gestionare şi numerotare a armăturilor.  
 

Cum funcţionează? 
 

 În bara de proprietăţi există o nouă comandă ce permite “îngheţarea” sau “dezgheţarea” barei de armătură, 
în momentul renumerotării armăturilor: 

 Blocarea mărcii barei la renumerotarea automată – marca barei nu va fi modificată.  
 Dacă utilizatorul modifică manual marca barei, aceasta va fi automat ”îngheţată”. Marca acestei bare 

nu va fi modificată, decât dacă utilizatorul va ”dezgheţa” bara. 
 Utilizatorul poate schimba manual statusul barei ”Îngheţat / Dezgheţat”, iar iconiţa corespunzătoare va 

indica în mod interactiv acestă setare. 

 Bara de proprietăţi: Setarea : Marca barei este ”Îngheţată”, iar funcţia de renumerotare nu o 
afectează.  

 Bara de proprietăţi: Setarea : Marca barei este ”Dezgheţată”, iar funcţia de renumerotare poate 
schimba valoarea acesteia, în funcţie de regulile stabilite şi de preferinţele proiectului. 
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Fereastra pentru renumerotarea barelor 
 

 A fost adăugată o nouă opţiune de selecţie a desenelor, ce vor fi considerate în etapa de renumerotare prin 
comparaţia obiectelor identice conţinute de acestea. 

 Utilizatorul poate selecta în mod interactiv desenele ce vor fi considerate în etapa de renumerotare. 
 O nouă opţiune "Actualizează mărcile, dar păstrează modificările manuale” (opţiune implicită). Două 

bare identice, dintre care una fiind ”îngheţată” la renumerotare, vor avea mărci diferite.  
 A fost adăugată o nouă opţiune - "Resetează toate mărcile" 

Această opţiune ignoră orice setare manuală cu referire la numerotare şi renumerotează toate barele 
(pe selecţie, barele din desenele selectate sau toate barele). 

 

 
 

 

Bară de instrumente  
 

 Ribonul ”AC Armare” a fost conceput pentru a gestiona diverse funcţii şi comenzi: 

 Îngheaţă selecţia 
 Dezgheaţă selecţia 
 Selectează mărcile de bare îngheţate 
 Selectează barele dezgheţate 
 Marchează barele îngheţate 
 Marchează barele dezgheţate 
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Automatizare 
 

 Posibilitate de a gestiona eficient mărcile barelor – posibilitatea de a dezgheţa sau a îngheţa mărcile 
barelor. 

 După aplicarea procesului de renumerotare, toate mărcile sunt îngheţate (pentru barele incluse în 
numerotare) şi definitive. La o următoare rulare a numerotării, barele îngheţate nu sunt afectate; 
acestea îşi păstrează marca.  

 În cazul unei modificări manuale a mărcii barei, aceasta va fi îngheţată; renumerotarea nu va afecta 
această bară. 
În cazul în care se copiază o bară ce are marca îngheţată, aceasta va fi dezgheţată, iar 
renumerotarea va avea efect şi asupra acesteia. 
Dacă se intervine şi se schimbă definiţia barei – codul de forme - atunci bara va primi o nouă marcă 
chiar în situaţia în care aceasta era marcată ca îngheţată, conform Preferinţelor proiectului. 

 
 

 

Procesul de renumerotare permite compararea formelor barelor şi a caracteristicilor acestora şi permite totodată 
marcarea barelor dezgheţate ca îngheţate, în situaţia în care cel puţin o bară identică era marcată ca îngheţată. 
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Platformă CAD integrată 
 

 
2ADVANCE Concrete 2013 poate rula pe platforma CAD proprie  sau pe platforma AutoCAD® sau AutoCAD 

Architecture. 
 

Utilizare în sistem multi-platformă 
 
ADVANCE Concrete 2013 poate rula: 

 fie pe propria platormă independentă CAD (este necesară o licenţă specială). 

      

 
 fie poate fi utilizat, în continuare, pe platforma AutoCAD® sau AutoCAD Architecture. 

 

                                                      
2 Este necesară o licenţă specifică 
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Instrumente şi comenzi specifice CAD pentru desen 
 

 În Advance Concrete 2013 pot fi utilzate şi comenzi specifice unei platformei CAD: 

 Funcţii pentru desenarea obiectelor 2D 
 Desenarea şi editarea solidelor 3D 
 Setări pentru acroşare (Snap points) 
 Manager pentru layere 
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Instrumente pentru vizualizare 
 

 Advance Concrete 2013 are propriile instrumente de vizualizare: 

 Viewport 
 3D Orbit 
 Stiluri de vizualizare 
 Materiale 
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Compatibilitatea cu alte formate standard 
 

 ADVANCE Concrete 2013 este compatibil cu diferite formate standard: 

 DWG/DXF 
 Import / Export ACIS  
 3D PDF 
 3D DWF 
 IFC / GTC  
 Fişiere NC pentru maşini cu comandă numerică (aSa, Soule, SteelPAC, BVBS, CSF) 
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Interfaţă utilizator îmbunătăţită 
 

 ADVANCE Concrete 2013 oferă o interfaţă mult mai interactivă şi intuitivă, ce permite utilizarea ribonului, a 
paletelor de instrumente şi a meniurilor. 

 Bare de tip ribbon adaptate proceselor de modelare şi detaliere: 

 Interfaţă integrată între platforma CAD şi ADVANCE Concrete 
 Cele mai utilizate comenzi sunt cele mai vizibile în bara de instrumente 
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Instalare rapidă 
 

 Advance Concrete 2013 este mult mai uşor de instalat şi gestionat:  

 Un singur DVD de instalare pentru întreaga suită 
 O singură instalare pentru întreaga suită 
 Un singur contract de mentenaţă  
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Modificări ale pachetelor şi ale licenţelor 
 

 Începând din versiunea 2013, pachetele comerciale pentru ADVANCE Concrete 2013 au suferit modificări 
referitoare la funcţionalităţile existente.  
 

 AC Professional Engineering: Acest pachet este similar cu pachetul ”ADVANCE Concrete Standard” 
din versiunile anterioare, dar cu câteva funcţionalităţi în plus (posibilitatea de a aplica soluţii de armare 
parmetrice sau dinamice pe elementele structurale3 şi management al solidelor de tip ACIS. Practic, 
funcţionalităţile disponibile în acest pachet nu permit obţinerea sau crearea desenelor de armare. 

 AC Professional Detailing: Acest pachet conţine toate funcţionalităţile şi instrumentele necesare 
pentru crearea desenelor de armare. Permite utilizatorilor aplicarea de stiluri de armare parametrice 
sau soluţii de armare dinamice. 

 AC Premium: Acest pachet conţine toate funcţionalităţile şi comenzile din programul ADVANCE 
Concrete, inclusiv sistemul de lucru multi-user. 

 
 

Verificaţi pachetele comerciale şi funcţionalităţile disponibile accesând următorul link: 

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

 

Alte implementări şi îmbunătăţiri 
 

 

Fişier template pentru ADVANCE Concrete 
 

 Au fost create fişiere template (DWT) pentru fiecare ţară: 

 Fişierele DWT conţin diferite setări CAD (ex. stiluri de cotare / stiluri pentru text etc.) 
 Aceste fişiere permit o ajustare mult mai rapidă a setărilor globale 
 Setările ADVANCE Concrete nu sunt stocate în fişierul template DWT. Setările ADVANCE Concrete 

pot fi salvate utilizând comanda specifică (ACPRJ file) şi apoi pot fi reîncărcate automat la 
deschiderea unui nou model. 

 

Localizare 
 

 Pentru fiecare ţară, au fost actualizate: 

 Template-urile cu liste şi extrase 
 Simbolurile şi adnotaţiile 
 Unităţile de măsură 
 Exemple practice  

 

                                                      
3 Fără posibilitatea de a obţine desenele de armare 

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