Co nowego w Advance Steel 2013

Spis treści
ADVANCE STEEL 2013 - CZĘŚĆ PAKIETU GRAITEC BIM ......................................................................... 5
ADVANCE CAD JAKO PLATFORMA 64-BIT ................................................................................................ 6
ADVANCE CAD 2013 - USPRAWNIENIA .................................................................................................... 7
NOWE PALETY NARZĘDZI ......................................................................................................................... 8
MODELOWANIE ........................................................................................................................................ 9
Modelowanie 1: Własne połączenia ....................................................................................................................9
Modelowanie 2: Wieloboczna obróbka na podstawie polilinii............................................................................12
Modelowanie 3: Osie systemowe oraz spoiny widoczne w trybach cieniowania ..............................................12
Modelowanie 4: Specjalne otwory dostępne dla kotew.....................................................................................13
Modelowanie 5: Nowe opcje w kotwach............................................................................................................13
Modelowanie 6: Nowe normy dla kotew oraz śrub............................................................................................14
Modelowanie 7: Nowe profile dla pokryć ...........................................................................................................14
Modelowanie 8: Nowe profile dla Australii.........................................................................................................14
Modelowanie 9: Nowe kraty pomostowe ...........................................................................................................14
Modelowanie 10: Nowe kraty pomostowe z prętów ..........................................................................................15

POŁĄCZENIA ......................................................................................................................................... 16
Połączenia 1: Nowe połączenia dla pojedynczych oraz podwójnych belek okapu ...........................................16
Połączenia 2: Nowe systemy przeciw zwichrzeniom wraz ze ściągami............................................................17
Połączenia 3: Nowe połączenia końca profilu łącznikami .................................................................................19
Połączenia 4: Nowe połączenia dla płatwi.........................................................................................................19
Połączenia 5: Usprawnienia w połączeniu „blacha płatwi z zakładem”.............................................................20
Połączenia 6: Usprawnienia w połączeniach stężeń rurowych .........................................................................20
Połączenia 7: Więcej opcji w połączeniach “Blachy podstawy” ........................................................................20
Połączenia 8: Nazewnictwo oraz grupowanie połączeń....................................................................................21
Połączenia 9: Wyświetlanie wyników z obliczonych połączeń ..........................................................................21

NUMERACJA .......................................................................................................................................... 22
Numeracja 1: Wyjściowy numer prefiksu dla pozycji zachowany w nowym elemencie wysyłkowym...............22
Numeracja 2: Edycja wstępnych numerów........................................................................................................22

RYSUNKI ............................................................................................................................................... 23
Rysunki 1: Usprawnienia w inteligentnych ręcznych wymiarach ......................................................................23
Rysunki 2: Nowe etykiety dostępne dla tabelek rysunkowych ..........................................................................24
Rysunki 3: Linie spawu na rysunkach ...............................................................................................................25
Rysunki 4: Dowolne linie dla prezentacji granic węzłów ...................................................................................26
Rysunki 5: Otwieranie rysunków elementów bezpośrednio z menu kontekstowego ........................................28
Rysunki 6: Usprawnienia w stylach rysunkowych dla poszczególnych krajów .................................................28

RÓŻNE .................................................................................................................................................. 29
Różne 1: Kompatybilność z AutoCAD 2013 ......................................................................................................29
Różne 2: Kompatybilność z Microsoft Windows 8.............................................................................................29
Różne 3: API......................................................................................................................................................30

3

Co nowego w Advance Steel 2013

Różne 4: Łatwe pobranie i szybka instalacja dzięki instalacji online................................................................ 31
Różne 5: Nowa instalacja dla Australii.............................................................................................................. 31
Różne 6: Nowa instalacja dla Brazylii............................................................................................................... 32
Różne 7: Nowe narzędzie konwersji................................................................................................................. 32
Różne 8: Możliwość użycia znaków specjalnych dla opisu osi siatki budowli.................................................. 32
Różne 9: Możliwość zmiany płaszczyzny odniesienia otworów w kątownikach .............................................. 33
Różne 10: Automatyczne pliki 3D DWF ........................................................................................................... 33

4

Co nowego w Advance Steel 2013

Advance Steel 2013 - część pakietu GRAITEC BIM
Advance Steel 2013 jest częścią pakietu Graitec BIM, w którego skład wchodzą Advance Steel, Advance
Concrete oraz Advance Design.
GRAITEC Advance jest systemem modelowania informacji o budynku (BIM), który automatyzuje cały proces
projektowania konstrukcji w zakresie obliczeń i wymiarowania oraz opracowania dokumentacji wykonawczej.

Advance Steel 2013 – główne obszary wprowadzonych zmian:

















Kompatybilność z AutoCAD 2013.
Platforma 64-bit dla Advance Steel w wersji samodzielnej.
Własne połączenia.
Zestaw nowych połączeń zimnogiętych.
Usprawnienia w istniejących połączeniach.
Nowa opcja tworzenia wielobocznych wycięć z blachach.
Osie profili oraz spoiny widoczne w realistycznym trybie prezentacji.
Nowa opcja wyboru specjalnych otworów dla kotew.
Numeracja zachowuje prefiksy dla starych pojedynczych pozycji.
Nowe kraty pomostowe z prętów.
Usprawnienia w ręcznych wymiarach.
Nowe odsyłacze dla tabelek rysunkowych.
Różne rodzaje linii dostępne dla obszarów rysunków węzłów.
Nowa opcja pozwalająca wstawić linię spawania na rysunku.
Możliwość otworzenia rysunku warsztatowego elementu poprzez rozwijalne menu.
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Advance CAD jako platforma 64-bit
Advance Steel 2013 jako samodzielna aplikacja jest dostępny w wersji 64-bit, co zwiększa wydajność oraz
komfort pracy z dużymi modelami konstrukcji:




Szybsza praca: rysunki warsztatowe w wersji Advance Steel
2013 są tworzone 25% szybciej w porównaniu do wcześniejszej
wersji Advance Steel
Lepsze zarządzanie widokami modelu: znacznie szybsza praca z
widokami modelu przy użyciu Eksploratora projektu w Advance
Steel 2013

Model udostępniony dzięki uprzejmości biura BIPROSTAL SP. Z.O O
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Advance CAD 2013 - usprawnienia
Własne środowisko pracy CAD dla Advance Steel 2013 zostało rozbudowane o nowe opcje.





Śledzenie lokalizacji względem obiektów.
Lepsza wydajność podczas pracy z punktami lokalizacji obiektów.
“True color” oraz “Książka kolorów” są dostępne dla tła i właściwości obiektów.



Aktualizacja silnika renderingu: uaktualniono komponent renderingu w celu uzyskania lepszych
rezultatów.
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Nowe palety narzędzi
Advance Steel 2013 wprowadza nowe, przejrzyste palety narzędzi zawierające animacje.
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Animowane przyciski ilustrujące funkcjonalność poleceń.
Przełączniki: zmiany ikonek w zależności od statusu polecenia.
Nowy ergonomiczny wygląd.
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Modelowanie
Advance Steel 2013 wprowadza wiele nowych opcji oraz różnych usprawnień etapu modelowania.

Modelowanie 1: Własne połączenia
Æ

Advance Steel 2013 wprowadza możliwość utworzenia, zapisania oraz wywołania własnych połączeń.

Własne połączenia można utworzyć używając:





podstawowych elementów Advance takich jak profile, blachy, spoiny, podcięcia, obróbki,
przygotowania spoin, …
standardowych inteligentnych połączeń
nowych inteligentnych prostych połączeń

Wszystkie nowe opcje dostępne są na nowych paletach narzędzi.
Standardowe inteligentne połączenia są dostępne w Menadżerze połączeń.
Nowe proste połączenia są dostępne na nowych paletach narzędzi.
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Własne połączenie można zapisać przy pomocy opcji “Utwórz własne połączenie” znajdującej się na palecie
narzędzi. W oknie własnego połączenia można wprowadzić nazwę oraz opis, który pojawi się podczas wyboru
elementów do połączenia.

Własne połączenia powinny być zapisywane w plikach DWG w folderze “Connection Templates” w lokalizacji
C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2013\Shared\ConnectionTemplates.

Aby wywołać własne połączenie należy użyć opcji “Wstaw własne połączenie” znajdującej się na palecie
narzędzi i wybrać obiekty do połączenia zgodnie z opisem w wierszu poleceń.
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Własne połączenie wstawione w modelu 3D jest prezentowane przy pomocy niebieskiej ramki. Ramka
własnego połączenia pomaga wybrać, kopiować oraz usuwać elementy połączenia.

Po wstawieniu własnego połączenia użytkownik ma możliwość edycji elementów wewnątrz połączenia po
zaznaczeniu opcji “Pozwól na zmianę obiektów”. Dzięki temu nie zachodzi konieczność rozbicia połączenia.

Dla własnych połączeń podobnie jak dla standardowych inteligentnych połączeń można również użyć
funkcjonalności “grupowania połączeń”. Wszystkie identyczne własne połączenia zmienią się podczas zmiany
połączenia głównego.
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Modelowanie 2: Wieloboczna obróbka na podstawie polilinii
Advance Steel 2013 wprowadza możliwość szybkiego tworzenia obrysów dla profili oraz blach na podstawie
polilinii.
Polecenie “Obrys dowolny” pozwala na wybór zamkniętej polilinii jako kształtu dla wielobocznego wycięcia:

Modelowanie 3: Osie systemowe oraz spoiny widoczne w trybach cieniowania
Advance Steel 2013 pozwala na wyświetlenie osi systemowych oraz spoin w trybach cieniowania.
Nowe ustawienie domyślne dostępne w GRAITEC Advance Manager 2013 pozwala włączyć lub wyłączyć
wyświetlanie osi oraz spoin.

Teraz, aby edytować właściwości spoin oraz osi systemowych nie trzeba zmieniać stylu wizualnego na
szkieletowy 2D.
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Modelowanie 4: Specjalne otwory dostępne dla kotew
Podczas tworzenia nowych kotew przy pomocy GRAITEC Advance Manager 2013 użytkownik może wybrać
specjalne otwory tworzone razem z kotwami (np. gwintowany, pogłębiony) oraz ustawić tolerancje otworów (np.
3mm dla kotew o średnicy 24mm).

Modelowanie 5: Nowe opcje w kotwach
Advance Steel 2013 wprowadza możliwość wstawiania oraz tworzenia kotew z dodatkową podkładką mocująca
od spodu kotwy.
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Modelowanie 6: Nowe normy dla kotew oraz śrub
Advance Steel 2013 wprowadza nowe normy:










DIN 912 (śruby imbusowe)
DIN 14399-3 (śruby z łbem sześciokątnym)
DIN 7992 (kotwy fundamentowe)
UNI 5712 (śruby)
UNI 5737 (śruby)
UNI 5739 (śruby)
Francuskie proste kotwy z płaskownikiem
Rosyjskie kotwy GOST typ 2-1, 2-2, 2-3

Modelowanie 7: Nowe profile dla pokryć
Advance Steel wprowadza nowe profile dla fasad:






Joris IDE
MONTANA (trapez, wand, wellbandaed, montanaform, montanaline, …)
HOECH (isodach, isowand, thermodach)
BACACIER

Modelowanie 8: Nowe profile dla Australii
Advance Steel wprowadza nowe biblioteki profili zimnogiętych dla Australii:






Australijskie profile Z
Australijskie profile C
Stramit C
Stramit Z

Modelowanie 9: Nowe kraty pomostowe
Advance Steel wprowadza nowe kraty pomostowe producentów:
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LYSAGHT
BALDASSAR
GRIDIRON
INTERLOCK II
Webforge
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Modelowanie 10: Nowe kraty pomostowe z prętów
Advance Steel 2013 wprowadza opcję tworzenia nowych kratek pomostowych z prętów.
Dla nowych krat pomostowych dostępnych jest klika szerokości a długość jest definiowana poprzez podanie
ilości prętów wewnątrz kratki pomostowej.
Wyświetlone kreskowanie odzwierciedla rozmieszczenie prętów kratki.
Kratka z prętów posiada dodatkową informację odnośnie punktu WK (wymiaru końcowego), który określa
odległość od krawędzi kraty do pierwszego pręta.

Dla nowych krat z prętów dostępne są nowe etykiety (np. dla opisów na rysunkach oraz w zestawieniach) takie
jak grubość pręta, rozstaw prętów oraz ilość prętów.
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Połączenia
Advance Steel 2013 wprowadza wiele nowych połączeń oraz w odpowiedzi na żądania projektantów usprawnia
istniejące inteligentne połączenia.

Połączenia 1: Nowe połączenia dla pojedynczych oraz podwójnych belek okapu
Advance Steel 2012 wprowadza nowe połączenia dla jednej oraz dwóch belek okapu:
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Wspornik blaszany z kątownikiem
Wspornik blaszany z blachą
Wspornik blaszany z łącznikiem giętym
Profil z kątownikiem
Profil z blachą
Profil z łącznikiem giętym
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Połączenia 2: Nowe systemy przeciw zwichrzeniom wraz ze ściągami
Advance Steel 2012 wprowadza nowe systemy przeciw zwichrzeniom oraz systemy ściągów:





Systemy ścienne przeciw zwichrzeniowe oraz systemy ściągów
Systemy dachowe przeciw zwichrzeniowe oraz systemy ściągów
Systemy szczytowe przeciw zwichrzeniowe oraz systemy ściągów

Advance Steel 2013 wprowadza dwa nowe makra dla połączeń elementów dla ryglówki ściennej:




“Ściana – system przeciw zwichrzeniu”: pomiędzy ryglami oraz belkami okapowymi tworzone są grupy
zastrzałów oraz drutów, które tworzą system wzmacniający konstrukcję.
“Ściana – pręty oraz rury”: pomiędzy istniejącymi ryglami oraz belkami okapowymi tworzony jest
boczny system przeciw zwichrzeniowy (łącznie z podwieszeniami belek oraz/lub ukośnymi
stężeniami).
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Advance Steel 2013 wprowadza dwa nowe makra dla połączeń elementów dachu:




“Dach – system przeciw zwichrzeniu”: pomiędzy istniejącymi płatwiami/ryglami (oraz belkami
okapowymi) tworzony jest dachowy/ścienny system przeciw zwichrzeniowy (łącznie z stężeniami
belek okapowych, prętami, systemem drutów oraz/lub ukośnymi stężeniami).
“Dach – pręty oraz rury”: pomiędzy istniejącymi płatwiami/ryglami (oraz belkami okapowymi) tworzony
jest dachowy/ścienny system przeciw zwichrzeniowy (łącznie z stężeniami belek okapowych, prętami,
systemem drutów oraz/lub ukośnymi stężeniami).

Advance Steel 2013 wprowadza dwa nowe makra dla połączenia węzła w szycie:
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“Węzeł szczytowy – system przeciw zwichrzeniu”: wstawia grupy prostych/zagiętych prętów,
zastrzałów wraz z systemami śrubowanych połączeń. Automatycznie tworzone jest połączenie
w węźle do dachowego/ściennego systemu przeciw zwichrzeniu.
“Węzeł szczytowy – pręty”: Wstawia grupy prostych/zagiętych prętów, zastrzałów wraz z połączeniami
systemu wzmacniającego konstrukcję. Automatycznie tworzone jest połączenie w węźle do
dachowego/ściennego systemu przeciw zwichrzeniu.
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Połączenia 3: Nowe połączenia końca profilu łącznikami
Advance Steel 2013 wprowadza nowe połączenia końca profilu przy pomocy kątowników lub blach giętych.
Na końcu profilu (np. u podstawy słupa) wstawiane są kątowniki lub blachy gięte mocowane kotwami.

Połączenia 4: Nowe połączenia dla płatwi
Advance Steel 2013 wprowadza dwa nowe automatyczne połączenia płatwi:




Jedna płatew – łącznik użytkownika
Dwie płatwie – łącznik użytkownika

Połączenia płatwi zawierają nowe opcje zmiany położenia rękawa wzmacniającego (“Zmień stronę”, “Obróć
rękaw” oraz “Rękaw - środek”).
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Połączenia 5: Usprawnienia w połączeniu „blacha płatwi z zakładem”
Æ

Połączenie “blacha płatwi z zakładem” pozwala wstawić zastrzały.

Æ

Połączenie “blacha płatwi z zakładem” pozwala wstawić automatyczne śrubowanie pasa do rygla.

Połączenia 6: Usprawnienia w połączeniach stężeń rurowych
Æ

Advance Steel 2013 daje możliwość definicji wielkości blachy węzłowej prostokątnej poprzez podanie
wymiarów w oknie połączenia.

Połączenia 7: Więcej opcji w połączeniach “Blachy podstawy”
Æ

Advance Steel 2013 wprowadza nowe możliwości edycji różnych połączeń “blachy podstawy”.
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Możliwość utworzenia żeber środkowych
Otwory ocynkowane
Więcej opcji dla definicji kotew
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Połączenia 8: Nazewnictwo oraz grupowanie połączeń
Æ

Advance Steel 2013 rozszerza możliwości nazewnictwa oraz grupowania połączeń poprzez wprowadzenie
nowych opcji:





Utwórz połączenie w grupie połączeń, wielokrotnie
Dodaj połączenie do grupy połączeń
Zmiana połączenia głównego w grupie połączeń

Użytkownik może zdecydować o automatycznej aktualizacji do połączenia głównego przy pomocy opcji
“Aktualizuj do głównego”:

Nowe opcje pozwalają znacznie usprawnić proces modelowania węzłów z takimi samymi połączeniami.

Połączenia 9: Wyświetlanie wyników z obliczonych połączeń
Æ

Główne okna połączeń zawierają opcję sprawdzenia oraz informację o aktualnym statusie połączenia.

21

Co nowego w Advance Steel 2013

Numeracja
Advance Steel 2013 rozszerza możliwości numeracji części pojedynczych oraz śrub.

Numeracja 1: Wyjściowy numer prefiksu dla pozycji zachowany w nowym elemencie
wysyłkowym
Æ

Prefiks nadany dla pojedynczych pozycji zostaje zachowany, gdy elementy pospawamy ze sobą przy
pomocy spoiny warsztatowej.

Numeracja 2: Edycja wstępnych numerów
Æ
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Ze względów bezpieczeństwa numery wstępne elementów nie powinny zmieniać się w trakcie całego cyklu
życia projektu. Advance Steel 2013 pozwala na edycję wstępnych numerów gdy w GAM (Graitec Advance
Manager) zostanie aktywowane ustawienie domyślne „Zezwól na zmianę wstępnych numerów”.
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Rysunki
Advance Steel 2013 wprowadza kilka głównych usprawnień dla automatycznie tworzonych rysunków.

Rysunki 1: Usprawnienia w inteligentnych ręcznych wymiarach
Advance Steel 2013 wprowadza możliwość szybkiego wyboru punktów lokalizacji, które jako inteligentne będą
zachowywane podczas aktualizacji rysunków.
Zakładka „punkty lokalizacji Advance Steel” znajdująca się w ustawieniach rysunkowych zawiera nową opcję:
“Zalecane dla wymiarów ręcznych”.

Zaznaczona opcja “Zalecane dla wymiarów ręcznych” daje pewność, że ręcznie dodane łańcuchy wymiarowe
zachowają się “inteligentnie” podczas aktualizacji rysunku:




Ręczne wymiary nie zostaną usunięte
Ręczne wymiary będą zaktualizowane jeżeli :
o Elementy, których geometria jest uwzględniona w łańcuchu wymiarowym zostaną usunięte
o

Elementy, których geometria jest uwzględniona w łańcuchu wymiarowym zostaną przesunięte

Użytkownik nie musi wprowadzać ponownie ręcznych inteligentnych łańcuchów wymiarowych po zmianach
geometrii modelu 3D i aktualizacji detali.
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Rysunki 2: Nowe etykiety dostępne dla tabelek rysunkowych
Advance Steel 2013 wprowadza wiele nowych odsyłaczy pozwalających automatycznie wczytywać informację
w tabelce rysunkowej.
Nowe odsyłacze do tabelki rysunkowej:








Atrybuty użytkownika (USERATTR1 --> USERATTR10)
Nazwa pliku (FILENAME)
Funkcja w modelu (ROLE)
Nazwa (NAME)
Typ obiektu (OBJECTTYPE)
Ilość (QUANTITY)
Poniżej przykład konfiguracji tabelki rysunkowej (na formatce A4) zawierającej odsyłacze “Ilość” (QUANTITYdla łącznej ilości części), “Funkcja w modelu” (ROLE – dla wyświetlenia funkcji w modelu dla elementu) oraz
“Atrybut użytkownika 1” (USERATTR1 – dla wyświetlenia atrybutu 1 nadanego elementowi w modelu):

Poniżej przykład uzupełnionej tabelki rysunkowej z nowymi odsyłaczami:

Nowe odsyłacze pozwalają wyświetlać więcej informacji na rysunkach oraz jeszcze bardziej automatyzują
proces tworzenia rysunków.
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Rysunki 3: Linie spawu na rysunkach
Advance Steel 2013 wprowadza nową opcję wstawiania linii spawów na rysunkach detali. Nowa opcja pozwala
na wybór różnych sposobów prezentacji spoiny.

Po wstawieniu linii spawania pojawia się okno właściwości, gdzie można zmienić rodzaj oraz parametry spoiny:
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GRAITEC Advance Manager 2013 zawiera nowe ustawienia domyślne pozwalające na zmianę właściwości
parametrów linii spawania:

Rysunki 4: Dowolne linie dla prezentacji granic węzłów
Advance Steel 2013 wprowadza możliwość wyboru dowolnego rodzaju linii dla granic rysunków węzłów.

GRAITEC Advance Manager 2013 pozwala zmienić domyślny „Kolor linii dla granicy widoku”:
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GRAITEC Advance Manager 2013 pozwala zmienić domyślny „Typ linii dla granicy widoku”:
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Rysunki 5: Otwieranie rysunków elementów bezpośrednio z menu kontekstowego
Advance Steel 2013 wprowadza możliwość szybkiego otworzenia rysunków pozycji oraz elementów
wysyłkowych bezpośrednio z menu kontekstowego prawego przycisku myszy.

Jeżeli na skutek zmian w modelu rysunek wymaga aktualizacji w menu kontekstowym zostaje wyświetlona
informacja „nieaktualny!”:

Rysunki 6: Usprawnienia w stylach rysunkowych dla poszczególnych krajów
Advance Steel 2013 wprowadza wiele usprawnień oraz zmian w stylach oraz procesach rysunkowych
przygotowanych dla poszczególnych krajów.
Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem aby uzyskać więcej informacji.
Kontakt w Polsce: Datacomp Sp. z o.o.; tel. 012 412 99 77 wew. 51; 52; 50
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Co nowego w Advance Steel 2013

Różne
Advance Steel 2013 wprowadza również wiele innych usprawnień.

Różne 1: Kompatybilność z AutoCAD 2013
Advance Steel 2013 może być używany, jako samodzielna platforma lub jako rozszerzenie AutoCAD®.
Advance Steel 2013 zapewnia kompatybilność z AutoCAD® 2010-2013.
Pracując w Advance Steel na AutoCAD® 2013 użytkownicy mogą wykorzystać nowe możliwości oraz
usprawnienia jakie wprowadza AutoCAD® 2013.

Różne 2: Kompatybilność z Microsoft Windows 8
Graitec Advance 2013 zapewnia kompatybilność z OS Microsoft Windows 8 ®:
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Co nowego w Advance Steel 2013
Różne 3: API
Advance Steel 2013 daje możliwość użycia API, co pozwala osobom posiadającym odpowiednie umiejętności
programowania na tworzenie własnych połączeń, metod obliczeń oraz dodatków dla plików NC.
Nowa funkcjonalność jest dostępna wraz z pakietami Advance Steel 2013 “Professional” oraz “Premium”.
Właściwości, obiekty (belki, blachy, śruby itp.) oraz obróbki (podcięcia, otwory, ukosowania itp.) Advance Steel
są dostępne poprzez interfejs API (Application Programming Interface) oparty na technologii Microsoft COM
(Component Object Model) i dostępny w językach programowania takich jak “C++” oraz “.NET”.

Aby korzystać z API wymagane są zaawansowane umiejętności programowania oraz podstawowa wiedza o
pracy w Advance Steel: ogólne zachowanie programu, filozofia projektowania 3D oraz wiedza o obiektach
Advance Steel.
Uwaga:
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Subskrypcja Graitec Advance oraz szkolenia Advance Steel nie obejmują funkcjonalności API. Aby
uzyskać więcej informacji skontaktuj się lokalnym dystrybutorem Graitec.

Co nowego w Advance Steel 2013
Różne 4: Łatwe pobranie i szybka instalacja dzięki instalacji online
Æ

Instalacja GRAITEC Advance 2013 została znacznie uproszczona. Advance Steel 2013 może być
zainstalowany bezpośrednio z płyty DVD GRAITEC Advance 2013, lub można użyć “lekkiej” instalacji
online dostępnej na stronie internetowej GRAITEC.
Główne kroki nowej instalacji online:





Uruchomienie instalacji:
o automatyczne wykrycie ustawień na stanowisku użytkownika (32 / 64-bit)
o

wybór języka instalacji

o

pobranie tylko niezbędnych składników instalacji

Pobieranie:
o wykorzystywanie kilku wątków (działanie podobne do akceleratorów pobierania)
o



może zostać wznowione jeżeli zostanie przerwane

W trakcie trwania instalacji pobierane są jej kolejne składniki.

Różne 5: Nowa instalacja dla Australii
Æ

Advance Steel 2013 daje możliwość instalacji australijskiej wersji językowej. Instalacja zawiera ustawienia
niezbędne dla australijskiej branży projektowej (profile, materiały, śruby).
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Co nowego w Advance Steel 2013
Różne 6: Nowa instalacja dla Brazylii
Æ

Advance Steel 2013 daje możliwość instalacji dla Brazylii w portugalskiej wersji językowej.

Różne 7: Nowe narzędzie konwersji
Æ

Advance Steel 2013 wprowadza nowe narzędzie pozwalające na konwertowanie wszystkich plików
utworzonych w starszej wersji do aktualnej wersji Advance Steel.

Różne 8: Możliwość użycia znaków specjalnych dla opisu osi siatki budowli
Æ
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Advance Steel 2013 pozwala na użycie znaków specjalnych jako opisu osi siatki (niezbędne ustawienia
znajdują się w bazie danych “AstorBase.mdb”– skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać więcej
informacji).

Co nowego w Advance Steel 2013
Różne 9: Możliwość zmiany płaszczyzny odniesienia otworów w kątownikach
Æ

Advance Steel 2013 wprowadza nowe ustawienie dające możliwość zmiany płaszczyzny odniesienia
otworów w kątownikach. GRAITEC Advance Manager 2013 zawiera nową opcję “Przełącz płaszczyzny
odniesienia otworów z U (ukryty) na W (widoczny) dla kątowników”.

Różne 10: Automatyczne pliki 3D DWF
Æ

Wstążka “Technologia BIM” zawiera nową opcję pozwalającą na eksport modelu do pliku 3D DWF.
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