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Víceuživatelský režim 
 
S novou technologií “Sdílení modelu” uživatelé mohou pracovat ve 
víceuživatelském režimu práce pro zvýšení rychlosti projektování. 

 
 

Technologie “Sdílení modelu” zvyšuje rychlost projektování tím, že 
dovoluje více uživatelům pracovat současně na stejném modelu.  
Uživatelé mohou pro zvýšení výkonu zobrazování nechat viditelné pouze 
prvky, se kterými pracují. 
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Přípoje lze vytvářet na prvcích použitých různými uživateli. 
Tato funkcionalita “Víceuživatelského režimu” Advance Steelu je velmi 
bezpečná, neboť uživatel nemůže modifikovat prvek, který je již uzamčen 
jiným uživatelem. 
Některé kontrolní nástroje dovolují uživatelům zjistit, kdo si vypůjčil část 
konstrukce pro práci. Toto je jednoduše zajištěno graficky barevným 
zvýrazněním prvků vypůjčených vybraným uživatelem. 
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Víceuživatelský režim 1: Nástrojový panel pro víceuživatelský 
režim 
 
Nástrojový panel pro “Víceuživatelský režim” se vyvolá z nástrojového 
panelu “Advance Steel” . 

 
Víceuživatelský režim 2: Příkaz “Vypůjčit objekty” 
 
Kterýkoliv uživatel mající přístup k Master modelu si může vypůjčit prvky, 
které chce modifikovat. 
Toto “Vypůjčení” lze provést několika způsoby: 

• Vybráním prvků (jednotlivě nebo oknem) 
• Použitím nástroje Najít objekty (se zadáním kritérií výběru) 

Objekty mohou být vypůjčeny také částečně, což dovoluje pouze částečné 
načtení jejich vlastností. 

 
 

Víceuživatelský režim 3: Příkaz “Vrátit objekty” 
 
Uživatel může svoje vypůjčené objekty vrátit, tím všichni ostatní uživatelé 
pracující s Master modelem mohou vidět změny v modelu. 
O změně modelu je každý uživatel informován zprávou na obrazovce 
vpravo dole. 
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Víceuživatelský režim 4: Příkaz “Vypnout ostatní objekty” 
 
Příkaz Vypnout ostatní objekty ponechá viditelné pouze objekty vypůjčené 
uživatelem. 

 

 
Poznámka: Zobrazení pouze některých objektů zvyšuje výkon 
zobrazování. 



 Co je nového v AdvanceSteel 2009 
 

 9/53 

 

Víceuživatelský režim 5: Příkaz pro “Kontrolu” 
 
Kterýkoliv uživatel může zjistit, kdo právě pracuje na kterých prvcích. 

 
 
Objekty modelu zamčené uživatelem se označí vybarvením. 
 
Víceuživatelský režim 6: “Bezpečnostní zprávy” 
víceuživatelského režimu 
 
Aby nedošlo k tomu, že by více uživatelů pracovalo na stejném objektu, při 
pokusu vypůjčit si objekty vypůjčené již jiným uživatelem se objeví 
výstraha. 
Také pokud v Master modelu byla provedena nějaká akce (např. 
položkování, odvození přehledových nebo dílenských výkresů), objeví se 
výstraha informující, že uživatel má některé objekty stále vypůjčeny. 
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Modelování 
 
Model 1: Rošty 
 

Modelování: 
Uživatelé mohou vytvářet typové pravoúhlé rošty zadáním středového 
bodu nebo 2 bodů diagonály. 

 
Pokud jsou potřeba nestandardní rošty, uživatelé mohou vytvořit 
“polygonální” rošty. 
Ty lze vytvořit zadáním bodů nebo výběrem křivky AutoCADu a jejím 
převedením na polygonální rošt. 

 

     
Pro úpravu roštů lze použít jakoukoliv funkci pro úpravu plechů, jako 
rozdělení, přidání úkosu, vytvoření otvoru atd. 
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Katalogy: 
Obsaženy jsou kompletní katalogy hlavních výrobců z Německa, Velké 
Británie, Francie, USA, Kanady a Polska. 
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Znázornění: 
Uživatel si může zvolit mezi různými typy šrafů pro znázornění horního 
povrchu  roštů. 
Lze použít šrafy AutoCADu nebo vlastní upravené. 

 
Výkresy: 
Rošty lze zobrazit na přehledových výkresech. 
Pro znázornění orientace roštu je použit specifický symbol. 
Při znázornění roštu lze použít šrafy a jejich měřítko lze přizpůsobit pro 
získání přehledných výkresů. 
 

Výpisy: 
Lze vytvořit výpis roštů pro získání jejich počtu a charakteristik jako např. 
délky, šířky atd. 
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Model 2: Díry se vytvářejí podle šroubů 
 
Existuje inteligentní vazba mezi šrouby a díry, takže šrouby automaticky 
vytvářejí správné díry, např. šroub se zápustnou hlavou vytváří 
automaticky zahloubenou díru odpovídajících parametrů. 

               

     
Vlastnosti díry lze zobrazit v jejím dialogovém panelu vlastností, ale nelze 
je změnit, neboť jsou řízeny samotným šroubem. 



Co je nového v AdvanceSteel 2009  
 

14/53  



 Co je nového v AdvanceSteel 2009 
 

 15/53 

 

Model 3: Kontrola vzdáleností šroubů a děr 
 
Funkce “Stavebně technická kontrola” pomáhá automaticky detekovat, 
jsou-li šrouby/díry příliš blízko sebe nebo pokud jsou vně dílů, které spojují. 
 
Výsledek může být zobrazen graficky ve 3D modelu nebo na příkazové 
řádce. 
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Model 4: Nové typy svařovaných průřezů 
 
Advance Steel 2009 nabízí nové typy složených profilů: 

- Svařované profily – poloviční sloup 
- Svařované profily – poloviční I + T 
- Svařované profily – sloup  I + 2T 

 

 
 

 
 

Uživatel má možnost si vybrat, zda složený nosník má být pro dílenské 
výkresy, výpisy a NC-DSTV soubory uvažován jako 1 nosník nebo několik 
nosníků. 
Na tyto složené profily lze použít přípoje Advance Steelu (např. přípoj Patní 
deska, Rámový roh šroubovaný s náběhem, Výztuhy atd.) 
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Model 5: Vylepšení příkazu Kopírování 
 
Příkaz Advance Steelu Kopírování funguje vícenásobně podobně jako 
příkaz Kopie AutoCADu. 
 
Model 6: Vylepšení příkazu “Vytvořit podle předlohy” 
 
Pomocí příkazu Advance Steelu Vytvořit podle předlohy nyní lze kopírovat 
přípoje efektivněji a rychleji. 
 
Pokud uživatel potřebuje vytvořit stejný přípoj (např. Patní deska) na 
několika místech (např. různých sloupech), rozšířený příkaz “Vytvořit podle 
předlohy” v nástrojovém panelu “Přípoje” lze použít vícenásobně podobně 
jako příkaz AutoCADu Kopie. 
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Model 7: Nové průřezy k dispozici 
 
Do knihovny profilů Advance Steelu bylo přidáno několik nových průřezů: 
JANSEN, FORSTER, RP TECHNIK, atd. 
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Tyto typy průřezů se používají hlavně pro kovové dveře a okna. 
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Model 8: Nové průřezy ARCELOR-MITTAL pro opláštění 
 
Bylo přidáno nebo aktualizováno několik průřezů pro opláštění, takže nyní 
je v Advance Steelu dostupný kompletní katalog ARVAL (společnosti 
vyrábějící trapézové plechy a profily pro střechy a opláštění, součást 
skupiny ARCELOR-MITTAL) 
 

 
 
Tyto průřezy jsou k dispozici přímo v makru pro opláštění a mohou být 
vybrány v rozbalovacím seznamu Typ průřezu. 
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Model 9: Příkazy Ořež / Prodluž 
 
Nikdy nebylo tak snadné vytvořit model z profilů, aniž byste se starali, kde 
ukončit jejich osy. 
Několika kliknutími můžete vložit profily a potom zvolíte příkaz Ořež nebo 
Prodluž (nebo to necháte zvolit Advance Steel automaticky) a oříznete 
nebo prodloužíte nosník k hraničnímu nosníku, včetně zkružených profilů! 
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Přípoje a konstrukční dílce 
 
Styky 1: Nový přípoj Patní deska 
 
S novým přípojem pro Patní desky mají uživatelé Advance Steelu spoustu 
nových možností pro zadání parametrů Patního plechu. 
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Styky 2: Nový Přípoj deskou na stojině k žebru. 
 
Nový přípoj umožňuje spojit vedlejší nosník s hlavním pomocí desky na 
stojině vedlejšího nosníku připojené k výztuze hlavního nosníku. 
Příložka může být vlevo, vpravo nebo na obou stranách. 
Spojení může být provedeno pomocí šroubů nebo svarů. 
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Styky 3: Nový Plošinový T-přípoj 
 
K dispozici je nový přípoj pro spojení vedlejšího nosníku k hlavnímu 
pomocí plechů nebo T-profilu. 
Čelní deska může být umístěna vně nebo uvnitř pásnice hlavního nosníku. 
Místo plechů lze použít T-profil. 

 
 

 

 



 Co je nového v AdvanceSteel 2009 
 

 25/53 

 

Styky 4: Nové přípoje trubek pro 2 a 3 diagonály 
 
K dispozici jsou dva nové přípoje pro spojení diagonál z trubek s hlavním 
nosníkem pomocí styčníkového plechu (šroubované nebo svařované). 
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Styky 5: Nový přípoj Šrouby na průsečík os děr 
 
K dispozici je nový přípoj “Přímé sešroubování” pro spojení vedlejšího 
nosníku ležícího na jiném nosníku pomocí šroubů umístěných do 
průsečíků roztečných čar. 
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Styky 6: Nové Styky přesahem 
 
Pro plocháče a úhelníky jsou k dispozici nové styky “Přesahem”. 
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Styky 7: Přípoje pro tenkostěnné profily 
 
Advance Steel nabízí nové přípoje pro tenkostěnné profily (např. 
používané jako vaznice). 
 

Jsou zde dostupné následující styky: 
- Přípoj “Jedna vaznice” připojuje jednu vaznici k nosníku. 
- Přípoj “Dvě vaznice” připojuje dvě vaznice k nosníku. 
- Přípoj “Neprůběžná vaznice” připojuje podlahový nosník (nebo 

vaznici) k průběžnému nosníku. 
- Přípoj “Jedna vaznice, hřebenový styk” připojuje jednu vaznici k 

hřebenovému nosníku. 
- Přípoj “Dvě vaznice, hřebenový styk” připojuje dvě vaznice k 

hřebenovému nosníku. 
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V dialogovém panelu přípoje lze zvolit typ spojení středního plechu a 
vrcholového vazníku (svaření, přišroubovaný plech, přivařený plech atd.). 
Mohou být specifikovány všechny parametry šroubů a pro jednodušší 
montáž je také možné použít oválné díry. 
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Styky 7: Nové možnosti přípoje Rámový roh šroubovaný s 
náběhem 
 
Nová verze nabízí nové možnosti pro polohování výztuh jak na sloupu, tak 
i na vazníku. 

 
 
Přípoj Rámový roh šroubovaný s náběhem funguje i se zkruženými 
vazníky. 
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Navrhování přípojů 
 
Navrhování přípojů 1: Návrh přípoje podle EC3 
 
Advance Steel obsahuje Návrh přípojů podle normy EC3 pro nejběžnější 
přípoje. 
 

Následující skupiny styků jsou: 
• Styk “Rámový roh s náběhem“ 
• Styk “Přípoj deskou na stojině nosníku“ 
• Styk “Přípoj úhelníkem“ 
• Styk “Úhelník natočený“ 
• Styk “Jednostranný čelní plech“ 
• Styk “Oboustranný čelní plech“ 
• Styk “Tuhý spoj čelním plechem“ 
• Styk ”Styčníkový plech, 1 diagonála” 
• Styk “Styčníkový plech, 2 diagonály” 
• Styk “Styčníkový plech, 3 diagonály” 
 

V dialogovém panelu se musí zadat zatížení a potom kliknutím na tlačítko 
“Posouzení” se ihned zjistí, zda přípoj vyhoví. 
Výsledek posouzení se získá v podobě reportu, který lze vytisknout nebo 
poslat emailem. 
Tento report obsahuje posouzení všech komponent přípoje (např. průměr 
šroubů, vzdálenosti šroubů, tloušťka čelních plechů, velikost svarů atd.). 
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Navrhování přípojů 2: Návrh přípoje podle AISC 
 
Advance Steel 2009 nabízí nové přípoje, které obsahují Návrh přípoje 
podle norem AISC. 
Těmito novými přípoji jsou “Diagonála na sloup a patní plech” a  
“Styčníkový plech, 1 diagonála”. 
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Položkování 
 
Položkování 1: Uživatelská nastavení 
 
Pro větší flexibilitu byly přidány nové možnosti při položkování! 
Ve vlastnostech každého prvku uživatel může vybrat, které vlastnosti mají 
být vzaty do úvahy při rozpoznávání shodnosti prvků. 
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Správce Dokumentů 
 
SD 1: Zvýšení rychlosti 
 
Advance Steel 2009 má vylepšenou rychlost v mnoha oblastech, speciálně 
při otevírání Správce dokumentů. 
I když projekt obsahuje stovky výkresů nebo souborů NC-DSTV, spuštění 
trvá pouze několik sekund. 
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SD 2: Označení výkresů o nutné aktualizaci. 
 
Správce dokumentů automaticky správně detekuje výkresy potřebující 
aktualizaci. 
Toto je velmi bezpečný proces, protože dává uživateli v reálném čase 
informaci, které výkresy je nutné aktualizovat a znovu je vydat (např. pro 
výrobu). 



 Co je nového v AdvanceSteel 2009 
 

 39/53 

 

SD 3: Automatická aktualizace výpisů 
 
Správce dokumentů kontroluje aktuálnost výpisů materiálu a zda potřebují 
aktualizaci. 
Pokud jsou výpisy aktuální, jsou umístěny ve Správce dokumentů v sekci 
“Aktuální” (viz obrázek níže, vlevo). 
Pokud výpisy je nutné aktualizovat, jsou umístěny v sekci “Potřebná 
aktualizace”. 
Tlačítkem “Vynucená aktualizace” uživatel může výpisy aktualizovat. 
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SD 4: Automatická aktualizace souborů NC-DSTV 
 
Správce dokumentů kontroluje aktuálnost výpisů materiálu a zda je nutné 
je aktualizovat. 
 
Pokud jsou soubory NC-DStV aktuální, jsou umístěny ve Správci 
dokumentů v sekci “Aktuální” (viz obrázek níže, vlevo). 
 
Pokud soubory NC-DStV potřebují aktualizaci, jsou umístěny v sekci 
“Potřebná aktualizace”. 
Tlačítkem “Vynucená aktualizace” uživatel může aktualizovat nezbytné 
soubory NC-DStV. 
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Výkresy 
 
Výkresy 1: Zvýšení rychlosti 
 
V Advance Steelu 2009 byla významně zvýšena rychlost vytváření 
dílenských výkresů. 
Toto zahrnuje výkresy jednotlivých položek i výkresy dílců. 
 

 
 
Rychlost úpravy nastavení některého pohledu v rámci výkresu byla také 
vylepšena. 
Vytváření řezů nebo modifikace měřítka je mnohem rychlejší než v 
předchozích verzí. 
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Výkresy 2: Automatické kótování šikmých zkrácení 
 
Šikmé oříznutí konce nosníku může být v dílenském výkresu automaticky 
okótováno. 
 

         
 

             
 

Uživatel může změnit barvu pomocné čáry a zadat text do výkresu pomocí 
dialogového okna.  
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Výkresy 3: Perfektní umístění kót Advance Steelu 
 
Texty kót včetně staničních (jsou-li požadovány) se automaticky umísťují 
tak, aby se navzájem nepřekrývali a tím je výsledný výkres přehlednější a 
nevyžaduje dodatečné manuální posunutí nekorektně umístěných kót. 
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Výkresy 4: Automatické kótování okolních dílů 
 
Okolní díly mohou být ve výkresech automaticky okótovány. 
Uživatelé mají pro okótování k dispozici obrysové body, střední osy nebo 
systémovou osu hlavního nosníku. 

 
 
Výkresy 5: Lepší umísťování popisů svarů 
 
Velikost šířky popisu svaru je automaticky spočítána v závislosti na obsahu 
popisu a popis svaru se umísťuje blíže popisovaným objektům. 

 
Tímto se dosahuje přehlednějších výkresů, v případě, že se uživatel 
rozhodne zobrazovat popisy svarů (např. na výkresech dílců). 
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Výkresy 6: Úroveň objektu na kotevním plánu 
 
Je možné přidat kótu spodní (a horní) úrovně např. patních desek, což je 
užitečné, pokud nejsou všechny patní desky na stejné úrovni. Toto je 
možné provést dodatečně v již vygenerovaném  výkresu nebo lze provést 
příslušné nastavení ve výkresových stylech (specifické nastavení použité 
při vytváření výkresu) 

 
 

Výkresy 7: Orientace popisů se zachovává při aktualizaci 
 
Pokud výkres potřebuje aktualizovat, popisy předtím posunuté uživatelem 
si zachovávají svoji polohu ve výkresu. 
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Výkresy 8: Automatické číslování řezů 
 
Pokud uživatel vymaže řez a vytvoří nějaký nový, číslo vymazaného řezu 
bude automaticky znovu použito, takže v číslování řezů nezůstanou žádné 
mezery. 
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Výkresy 9: Velikost řezů lze dodatečně modifikovat 
 
Ve výkresu uživatel může v dialogovém panelu vlastností modifikovat 
rozsah a hloubku řezu. 
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Výkresy 10: Hranice pohledů mohou být vytištěny 
 
Zelené rámečky okolo pohledů na výkresech mohou být vytištěny pro 
získání hranice okolo každého pohledu. 

 
 

Proto se musí zapnout default “Viditelnost rámečku detailů” a nastavit 
hladinu na “tisknutelnou”. 
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VÝPISY MATERIÁLU 
 
Výpisu 1: Výpis řezných údajů 
 
Výpis řezných údajů může pro lepší porozumění obsahovat obrázky . 

 
Automaticky vytvořené obrázky jasněji vysvětlují, jak profily mají být v dílně 
nařezány a zobrazují, zda se jedná o řez stojiny, pásnice nebo obojího. 
V tomto výpisu jsou uvedeny pouze profily, které mají řezy. Prvky bez řezů 
nebo s rovnými řezy zde nejsou vypsány. 
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Výpisu 2: Výpis kotev 
 
Výpis kotevních šroubů může být vytvořen navíc k tradičnímu výpisu 
šroubů. 

 
Výpisu 3: Více možností pro třídění 
 
Uživatel má více možností pro třídění sloupců ve výpisech. 
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Výpisu 4: Externí výpis DSTV 
 
Pro každý výkres dílců může být vytvořen externí výpis. 
Uživatel si může nastavit prototypové výkresy, tak aby se externí výpis 
vytvářel při vytváření výkresu. 

 
 

Získaný výpis poskytuje výsledek podle standardu DSTV. 
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Soubory NC 
 
Soubory NC 1: Nové tokeny pro soubory DXF-DSTV 
 
Soubory DXF-DSTV mohou obsahovat více informací v názvu souboru.  

 
 
Tato úprava názvu souboru může přispět při třídění v Průzkumníku před 
jejich předáním do výroby. 
 



 Co je nového v AdvanceSteel 2009 
 

 53/53 

Různé 
 

• Advance Steel 2009 lze nainstalovat v rumunské a také 
japonské jazykové verzi. 
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