Advance Design - Steel Connection 2014 /
SP1

První Service Pack pro Advance Design - Steel Connection 2014 obsahuje 28 vylepšení a
oprav.
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Nejdůležitější vylepšení jsou popsané níže:

OBECNÉ


[544] Nová funkce: Možnost definice profilu proměnného průřezu.
Spusťte příkaz “Vytvořit svařovaný nosník proměnného průřezu”:

Nastavte počet segmentů, výšku průřezu (počátek a konec profilu) a tloušťku
pásnice:

Nastavení tloušťky pásnice je dostupné v záložce “Příruba”:
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Uložte nastavení průřezu:

V definici přípoje, v nabídce “Podpůrné nosníky” lze vybrat odpovídající profil
proměnného průřezu a nastavit jeho délka:



[520] Oprava: Chybějící ikony v místní nabídce Průzkumníku Projektu.



[521] Oprava: Možný pád aplikace při zadávání sil v uzlu (Německé a Polská verze).



[538] Oprava: Při spuštění aplikace se mohly vyskytovat nesouvisející chybové
hlášky (Anglická verze).



[539] Oprava: Výsuvná nabídka menu
reportu/Formát textu projektu” byla prázdná.



[540] Oprava: Možnost “Nástroje” z hlavní nabídky zobrazovala nesprávný
piktogram.
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VÝKRESY


[534] Oprava: Po úpravách parametrů přípoje nebyl původní výkres nahrazen
novým. Místo toho se oba výkresy překrývaly.

IMPORT/EXPORT


[419] Oprava: Po exportu do GTC aplikace neodpovídala při zpuštění návrhu přípojů
(Francouzská verze).



[527] Oprava: Funkce “Zaslat email” nebyla dostupná po importu z Advance Design.

Poznámka: Referenční číslo [xxxx] odpovídá indexu v interní databázi GRAITEC.
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