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Mediu Multi - User 
 
Cu noua tehnologie “Model share”, mai mulţi utilizatori pot să lucreze 
simultan la acelaşi proiect, optimizând astfel timpul în care acesta este 
realizat. 
 

 
 

 
Utilizatorii pot afişa doar elementele cu care lucrează, ceea ce optimizează 
performanţele de afişare. 
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Îmbinările pot fi create pe elemente folosite de utilizatori diferiţi. 
Această tehnologie Advance Metal este foarte de sigură deoarece niciun 
utilizator nu poate modifica un element "blocat" de un alt utilizator. 
O serie de instrumente permit fiecărui utilizator să verifice cine a extras o 
parte din structură pentru a o modifica. În plus, elementele extrase de alţi 
utilizatori sunt afişate în culori diferite. 
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Bara specifică de instrumente: Multi-user 
 
Noua bară de instrumente - “Multi-user” - poate fi accesată din bara de 
instrumente Advance Steel. 

 
Comanda “Check out” 
 
Orice utilizator care are acces la modelul Master poate extrage elemente 
pentru a le modifica. 
Aceasta operaţie poate fi efectuată în mai multe moduri: 

• Selectând elementele (unul câte unul sau cu ajutorul unei 
fereastre de selecţie) 

• Utilizând funcţia de căutare (după diferite criterii) 
De asemenea, cu ajutorul funcţiei “Checkout parţial”, utilizatorul poate să 
extragă elemente şi totodată să permită accesul celorlalţi utilizatori la unele 
proprietăţi ale acestora. 

 
 

Comanda “Check in” 
 
Utilizatorul poate integra elementele, astfel încât toţi utilizatorii conectaţi la 
modelul Master pot să vadă evoluţia modelului. 
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Comanda “Turn off objets” 
 
Utilizatorii pot să afişeze numai elementele extrase de ei, astfel încât să fie 
vizibilă doar o parte a modelului. 

 

 
Notă: Afişarea parţială a modelului (doar o parte din elemente) optimizează 
afişarea. 
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Comanda “Checking” 
 
Orice utilizator poate să vadă cu ce elemente lucrează ceilalţi utilizatori. 

 
 
Elementele modelului sunt colorate diferit, în funcţie de utilizatorul care le-a 
extras. 
 
Mesaje de avertizare 
 
În cazul în care un utilizator doreşte să acceseze un element deja extras 
de un alt utilizator, este afişat un mesaj de avertizare. Astfel este eliminată 
posibilitatea ca mai mulţi utilizatori să lucreze în acelaşi timp, cu acelaşi 
element. 
De asemenea, dacă în modelul Master au fost lansate în execuţie anumite 
operaţii (numerotare, crearea planurilor de execuţie etc.) este afişat un 
mesaj de avertizare ce informează utilizatorul că există încă elemente 
extrase. 
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MODELARE 
 
Grătar 
 

Modelare: 
Utilizatorii pot crea grătare dreptunghiulare definind un punct central sau 
două puncte diagonal opuse. 

 
Pentru situaţiile în care sunt necesare elemente non-standard, utilizatorii 
pot crea grătare poligonale. 
Acestea sunt create definind vârfurile poligonului sau selectând o polilinie 
AutoCAD® şi convertind-o apoi într-un grătar poligonal. 

 
Unele funcţii utilizate pentru plăci pot fi aplicate şi pentru grătare (de ex., 
teşirea colţurilor, decupări, etc.) 
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Cataloage: 
Cataloage complete de la furnizorii principali din Germania, UK, Franţa, 
USA, Canada şi Polonia sunt incluse implicit. 
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Reprezentare: 
Utilizatorul are la dispoziţie diferite tipuri de haşuri pentru a reprezenta 
suprafaţa superioară a grătarelor. 
Pot fi utilizate haşuri AutoCAD® sau haşuri standard. 

 
Planşe: 
Grătarele sunt afişate în planşele de execuţie. 
Orientarea fiecărui grătar este reprezentată cu ajutorul unui simbol specific. 
De asemenea, scara haşurii poate fi modificată pentru a obţine planuri cu 
vederi orizontale mai clare. 
 

Extrase: 
Este disponibil un extras de grătare ce vă permite să obţineţi numărul de 
grătare, împreună cu caracteristicile acestora, lungime, lăţime etc. 
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Şuruburile creează găuri specifice 
 
Există o legătură inteligentă între şuruburi şi găuri, astfel încât şuruburile 
creează automat găurile potrivite; de exemplu, un şurub cu cap înecat 
creează automat şi o gaură conică cu parametrii corespunzători. 

               

     
Proprietăţile găurilor pot fi vizualizate în fereastra de dialog, dar nu pot fi 
modificate de utilizator deoarece sunt controlate de şurub. 
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Verificarea distanţelor dintre şuruburi sau găuri 
 
Funcţia “Steel construction technical checking” detectează automat dacă 
distanţa dintre şuruburi sau găuri este prea mică, sau dacă acestea se află 
în exteriorul pieselor pe care trebuie să le îmbine. 
 
Rezultatul poate fi afişat în 3D sau în linia de comandă. 
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Noi tipuri de profile compuse 
 
Advance Metal 2009 oferă noi tipuri de profile compuse: 

- Profile din tablă sudată - secţiune T întărită 
- Profile laminate sudate - secţiune "Cruce de Malta" 
- Profile laminate sudate - secţiune T întărită (I+T) 

 

 
 

 
 

Utilizatorul poate selecta modul în care va fi considerat un profil compus 
(un singur profil, sau separat, în profilele componente) în planuri de 
execuţie, extrase şi fişiere NC-DSTV.. 
Unele noduri din Advance Metal pot fi create pe aceste profile compuse 
(de exemplu, nodul care creează placa de bază, nodul care creează o vută 
pe talpa profilului, nodul de rigidizare etc.). 
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Mai multe opţiuni pentru comanda de copiere 
 
Comanda de copiere din Advance Metal poate fi utilizată la fel ca cea din 
AutoCAD®. 
 
Mai multe opţiuni pentru “Create by template” 
 
Cu comanda “Create by template” din Advance Metal, utilizatorii pot crea 
îmbinări în mod eficient şi rapid. 
 
Dacă utilizatorul doreşte să creeze aceeaşi îmbinare (de ex. placă de 
bază) pentru mai multe profile din model (de ex. stâlpi diferiţi), poate fi 
utilizată comanda “Create by template” din bara de instrumente “Joints”. 
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Secţiuni noi 
 
În catalogul de profile au fost adăugate câteva secţiuni noi: JANSEN, 
FORSTER, RP TECHNIK, etc. 
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Aceste tipuri de secţiuni sunt în general utilizate pentru uşi şi ferestre 
realizate din metal. 
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Noi secţiuni de tablă cutată ARCHELOR-MITTAL. 
 
Au fost adăugate şi actualizate mai multe secţiuni de tablă cutată, astfel 
încât catalogul ARVAL (companie furnizoare de profile de acoperiş şi de 
tablă cutată, parte a grupului ARCHELOR-MITTAL) este disponibil acum în 
Advance Metal. 
 

 
 
Aceste secţiuni pot fi selectate din lista Section class, chiar din fereastra de 
proprietăţi a profilului. 
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Comenzile de scurtare sau extindere 
 
Modelarea profilelor nu a fost niciodată mai uşoară. 
Prin doar câteva clicuri, cu ajutorul comenzii “Trim or Extend”, utilizatorul 
poate ajusta un profil după un alt profil, inclusiv după o grindă curbă! 
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Îmbinări şi elemente structurale 
 
O nouă îmbinare pentru crearea plăcilor de bază 
 
Cu noua îmbinare pentru crearea plăcilor de bază, utilizatorii Advance 
Metal dispun de mai multe opţiuni pentru crearea acestora. 
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O nouă placă pentru preluarea forţei tăietoare, cu eclisă 
 
A fost implementată o nouă îmbinare cu eclisă pe placa de preluare a forţei 
tăietoare. 
Placa poate fi creată în partea dreaptă, în stânga sau de ambele părţi şi 
poate fi prinsă cu şuruburi sau poate fi sudată de fiecare profil. 
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Noi îmbinări pentru grinzi de planşeu 
 
A fost implementată o nouă îmbinare pentru conectarea unui profil 
secundar la unul principal, prin plăci sau profile T. 
Placa de capăt poate fi creată în exteriorul tălpilor sau în interiorul acestora 
(pe profilul principal). 
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Noi îmbinări pentru contravântuiri 
 
Două noi îmbinări sunt disponibile pentru conectarea contravântuirilor din 
ţevi la o grindă principală, printr-un guseu sudat sau prins în şuruburi. 
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Îmbinare cu şuruburi 
 
O nouă îmbinare - “Direct bolting” - este disponibilă pentru conectarea unui 
profil secundar cu un alt profil, prin şuruburi la intersecţia liniilor etalon. 
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Noi îmbinări pentru profile suprapuse 
 
Au fost implementate noi îmbinări pentru corniere şi platbande suprapuse. 
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Noi îmbinări pentru profile laminate la rece 
 
Advance Metal dispune acum de noi îmbinări pentru profile laminate la 
rece utilizate ca pane: 
 

- “Single purlin” - pentru conectarea unei pane la o grindă. 
- “Double purlin” pentru conectarea a două pane la o grindă. 
- “Non continuous” pentru conectarea unei grinzi de planşeu (sau 

pană) la o grindă continuă. 
- ”Single purlin hip joint” – pentru conectarea unei pane de coamă 

cu scobitură 
- Double purlin hip joint” – pentru conectarea a două pane de 

coamă cu scobitură. 
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Din fereastra de proprietăţi a îmbinării, utilizatorul poate alege tipul de 
conexiune între aripă şi grinda de coamă. 
Pot fi definite toate proprietăţile şuruburilor. De asemenea, pot fi create 
găuri alungite pentru a ajuta la montare pe şantier. 
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Noi opţiuni pentru îmbinarea cu vută pe talpa profilului 
 
Noua versiune oferă noi opţiuni de amplasare a rigidizărilor, atât pe stâlp, 
cât şi pe grinda de cadru. 

 
 
Îmbinarea funcţionează şi pentru profile curbe. 
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Calculul îmbinărilor 
 
Calculul îmbinărilor conform EC3 
 
Advance Metal include calculul îmbinărilor conform normei EC3. 
 

Îmbinările sunt: 
• Îmbinare cu vută pe talpa profilului 
• Placă pentru preluarea forţei tăietoare 
• Îmbinare cu cornier 
• Îmbinare înclinatã, cu cornier 
• Îmbinare cu placă de capăt 
• Îmbinare dublă cu placă de capăt 
• Îmbinare de preluare a momentului 
• Guseu pentru o contravântuire 
• Guseu pentru două contravântuiri 
• Guseu pentru trei contravântuiri. 
 

Utilizatorul introduce forţele în fereastra de dialog, apoi apasă butonul 
“Check” şi află imediat dacă nodul îndeplineşte normele EC3 sau nu. 
Ca rezultat, va obţine un raport care poate fi tipărit sau trimis prin email. 
Raportul conţine rezultatele verificărilor efectuate pentru toate 
componentele îmbinării (de exemplu, diametrul şuruburilor, distanţa dintre 
şuruburi, grosimea plăcii de capăt, grosimea sudurii etc.). 
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Calculul îmbinărilor conform AISC 
 
Advance Metal 2009 dispune de noi îmbinări pentru care a fost 
implementat calculul conform normelor AISC. 
Aceste două îmbinări sunt “Bracing to column and base plate” (Guseu între 
stâlp şi placa de bază) şi “Single gusset plate bracing” (Îmbinare cu guseu 
între stâlp şi contravântuire). 
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Numerotare 
 
Setări utilizator 
 
Au fost adăugate noi opţiuni pentru a asigura o mai mare flexibilitate la 
numerotare! 
Pentru fiecare element, utilizatorul poate selecta proprietăţile ce vor fi luate 
în considerare la numerotare, astfel încât elementele similare să primească 
poziţii diferite. 
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Document Manager 
 
Viteză optimizată 
 
Versiunea Advance Metal 2009 vine cu o serie de îmbunătăţiri în ceea ce 
priveşte viteza, în special la deschiderea Document Manager. 
Aceasta durează doar câteva secunde, chiar şi pentru proiecte care conţin 
sute de planşe sau fişiere NC-DSTV. 
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Planşe marcate pentru actualizare 
 
Document Manager detectează automat doar planşele ce necesită 
actualizare. 
Acesta este un proces foarte sigur, întrucât utilizatorii află în timp real ce 
planşe trebuie actualizate şi trimise din nou (de ex. pentru execuţie). 



 Noutăţi în Advance Metal 2009 
 

 39/53 

 

Actualizare automată a extraselor 
 
Document Manager verifică dacă extrasele sunt actualizate sau dacă 
necesită actualizare. 
Extrasele actualizate sunt grupate în ramura “Current” din Document 
Manager (vezi imaginea de mai jos, stânga). 
Dacă extrasele necesită actualizare, acestea sunt grupate în ramura 
“Update required”. 
Cu ajutorul butonului “Force update”, utilizatorul poate actualiza extrasele 
necesare. 
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Actualizare automată pentru fişiere NC-DStV 
 
Document Manager verifică dacă fişierele NC-DSTV sunt actualizate sau 
dacă necesită actualizare. 
 
Fişierele NC-DStV actualizate sunt grupate în ramura “Current” din 
Document Manager (vezi imaginea de mai jos, stânga). 
 
Dacă fişierele NC-DStV necesită actualizare, acestea sunt grupate în 
ramura “Update required”. 
Cu ajutorul butonului “Update”, utilizatorul poate actualiza automat fişierele 
NC-DStV necesare. 
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Detalii 
 
Optimizarea vitezei 
 
Detaliile de uzinare sunt create mai rapid în noua versiune Advance Metal 
2009. 
 

 
 
De asemenea, viteza de modificare a unor setări de afişaj din detaliu a fost 
îmbunătăţită. 
Crearea secţiunilor şi modificarea scării vederii sunt mult mai rapide decât 
în versiunile anterioare. 
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Cotare automată pentru tăieturi înclinate 
 
O tăietură înclinată la capătul unui profil este cotată automat conform 
cerinţelor din atelier. 
 

         
 

             
 

Utilizatorul poate să modifice culoarea liniei auxiliare şi să introducă un text 
ce va apărea apoi în planşă, utilizând o fereastră de dialog.  
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Amplasarea cotelor din Advance Metal 
 
Cotele relative şi absolute sunt amplasate automat astfel încât să nu se 
intersecteze. Planurile de execuţie obţinute sunt clare iar utilizatorul nu mai 
este nevoit să mute manual cotele amplasate incorect. 
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Cotare automată pentru piesele din zona adiacentă 
 
Piesele din zona adiacentă pot fi cotate automat pe planşă. 
Utilizatorii pot cota punctele de contur, linia mediană sau linia de sistem a 
profilului principal. 

 
 
Simbol de sudură - dimensiune şi amplasare optimă 
 
Simbolurile de sudură sunt amplasate mult mai aproape de obiectele 
etichetate iar lăţimea lor se adaptează automat în funcţie de conţinutul 
etichetei. 

 
Astfel se obţin planşe mult mai clare şi atunci când sunt afişate simbolurile 
de sudură (de ex. pe planşele cu ansambluri). 
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Cota de nivel în detaliile de ancoraj 
 
Este posibilă afişarea cotei de nivel inferioare (de exemplu pentru plăcile 
de bază) ceea ce este util în cazul în care plăcile nu sunt în acelaşi plan. 
Cotele pot fi adăugate ulterior pe planşă sau pot fi create automat de un stil 
de detaliere. 

 
 

Etichetele de orientare îşi menţin poziţia modificată pe 
parcursul unei actualizări 
 
La actualizarea unei planşe, etichetele deplasate manual de utilizator nu îşi 
modifică poziţia pe planşă. 
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Denumirea automată a secţiunilor 
 
Dacă utilizatorul şterge o secţiune şi creează una nouă, numărul secţiunii 
şterse poate fi automat reutilizat pentru a nu avea nicio pauză în 
numerotarea secţiunilor. 
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Dimensiunea secţiunilor poate fi modificată ulterior 
 
Pe o planşă, utilizatorul poate modifica dimensiunea şi adâncimea secţiunii 
în fereastra de dialog. 
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Chenarele vederii pot fi tipărite 
 
Chenarul verde din jurul vederilor poate fi tipărit pentru a încadra fiecare 
vedere în parte. 

 
 

 Utilizatorul trebuie să activeze parametrul “Detail Frame Visibility” şi 
proprietatea “Plot-able” a layerului respectiv. 
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Liste 
 
Extras de profile prelucrate 
 
Poate fi creată automat o listă cu profile prelucrate, cu imagini clare. 

 
 

Imaginile sunt create automat pentru a oferi o explicaţie clară a modului în 
care vor fi prelucrate profilele în atelier (decupări pe inimă, pe talpă sau 
ambele). 
Numai profilele cu prelucrări sunt afişate în această listă, cele fără tăieturi 
sau tăieturi drepte sunt omise. 
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Listă de buloane 
 
În afară de lista standard pentru şuruburi, mai poate fi creată şi o listă de 
buloane. 

 
Mai multe opţiuni de sortare 
 
Utilizatorul dispune de mai multe opţiuni de sortare a coloanelor din listă. 
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Listă externă DSTV 
 
Pentru fiecare planşă cu ansambluri poate fi creată o listă externă. 
Utilizatorul poate configura prototipurile, astfel încât odată cu crearea 
planşei să fie creată şi o listă externă. 

 
 

Lista obţinută oferă un rezultat în conformitate cu standardul DSTV. 
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Fişiere CN 
 
Noi atribute pentru fişierele DXF-DSTV 
 
Utilizatorii pot obţine mai multe informaţii în numele fişierelor DXF-DSTV.  

 
 
Această posibilitate de a configura atributele afişate în numele fişierelor 
permite clasificarea în Explorer înainte ca fişierele să fie trimise la atelier. 
 



 Noutăţi în Advance Metal 2009 
 

 53/53 

Diverse 
 

• Advance Metal 2009 poate fi instalat şi în japoneză. 
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