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Co je nového v Advance CAD 2015.1 

Novinky 
 

1:Nová možnost "Použít na rozvržení". 
 
Od verze Advance CAD 2015.1 je přidána nová možnost do dialogu Tisk. 

 

 Tato volba umožňuje uživateli uložit a znovu použít změny provedené v nastavení vykreslování 
(velikost stránky, oblast tisku, měřítko atd.) každého rozvržení z výkresu. 

 Toto nastavení bude použito jako výchozí při příštím otevření rozvržení. 
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2: Import souborů DGN 
Advance CAD 2015.1 umožňuje uživateli import souborů z programu MicroStation. Nyní je také podporován 
import/otevírání souborů DGN verze 7. 
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3: Byl přidán příkaz "Updatefield" 
Nyní je dostupný nový příkaz pro aktualizaci atributů z dynamických bloků. 

 

 Jakmile vyberete požadované dynamické bloky, tak se v příkazovém řádku zobrazí zpráva, která 
uvádí počet polí, které byly nalezeny a aktualizovány. 

4: Pro prvek koule byla přidána možnost uchopení ve středu 
Uchopit se nyní lze i na středy koulí. 
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5: Objekty Spline lze upravovat pomocí příkazu KEDIT. 
Nově od verze Advance CAD 2015.1, může být použit příkaz KEDIT na objekty spline stejným způsobem jako 
se používá pro čáry.  

Jakmile vyberete spline, program zjistí, že vybraný objekt není křivka a zobrazí dotaz, zda chce objekt převést 
na křivku či nikoli. 

Před převodem, bude uživatel vyzván k zadání hodnoty přesnosti od 0 do 99; čím vyšší hodnota, tím přesnější 
bude výsledná křivka. 

6: Pro soubory PDF lze použít příkaz "Výpis" 
Advance CAD 2015.1 nabízí uživatelům možnost použít příkaz "Výpis" na libovolný soubor PDF, který je 
připojen k výkresu.  

Informace se zobrazí v okně historie výzev Advance CADu a obsahuje detaily o: Identifikátor, aktuální prostor, 
hladina, barva, typ čáry, tloušťku čáry, podložení, bod vložení, faktor měřítka X, Y, Z , úhel natočení, útlum, 
kontrast, monochromaticky, zobrazení podložení a oříznutí.  

7: Do G menu byl přidán příkaz "Publikovat" 
Nově od této verze Advance CADu, byl do G menu přidán příkaz "Publikovat". Tímto příkazem může uživatel 
publikovat výkresovou sadu na plotr, tiskárnu nebo do souboru. Uživatel jej také může odeslat na plotr 
pojmenovaný v nastavení stránky. K aktuálnímu seznamu pro opětovné publikování mohou být připojeny 
uložené sady výkresů. 
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8: Možnost upravit atributy z dialogu Vlastnosti. 
V Advance CADu 2015.1 bylo do dialogu vlastnosti přidáno pole "Atributy".  

Ta umožňuje uživateli upravovat atributy přímo z dialogu vlastnosti: veškeré změny provedené v poli "Atributy" 
jsou automaticky použity ve výkresu. 

 

9: Byla přidána možnost uložit BAK soubor. 
Advance CAD 2015.1 nabízí uživateli možnost volby, zda při každém uložení výkresu vytvářet záložní soubor 
*.BAK nebo ne. Zaškrtávací políčko s touto volbou se nyní nachází na kartě "Obecné" v dialogu "Možnosti". 
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10: V příkazu čisti můžete nyní vybrat více položek. 
Do dialogu funkce "Čisti" byla nyní přidána možnost vybrat naráz více prvků. Tímto způsobem lze 
provést operaci čištění pro více položek najednou.  

 

11: Při popisování hladin jsou nyní podporovány speciální znaky. 
Následující znaky jsou nyní podporovány v názvech a při popisování hladin: < > / “ : ? | , = ’ ; 
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12:V Rozbalovacích seznamech lze nyní vyhledat i podle klíče 
Do této verze Advance CADu byla přidána možnost hledání podle klíče v rozbalovacích seznamech. 

  
Hledání podle klíče "S" 

13:Byl přidán příkaz "Vybrat podobné" 
K výběru objektů stejného typu a vlastností byl přidán příkaz "Vybrat podobné".  

Chování funkce "Vybrat podobné" se řídí pomocí systémové proměnné SELECTSIMILARMODE. Výchozí 
hodnota je 130. Znamená to, že budou vybrány objekty se stejným názvem (128), které jsou ve stejné hladině 
(130). Rozsah hodnot je od 0 (žádná pole nejsou zaškrtnuta) do 255 (jsou zaškrtnuta všechna pole). 
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Vylepšení 
 

1: Zvýšení rychlosti 
Největší vylepšení které přináší Advance CAD 2015.1 je vyšší rychlost překreslování objektů. To má velký 
dopad na mnoho operací. 

 Hlavní zvýšení rychlosti především v přiblížení, posunu pohledu a orbitě. 
Rozdíly v překreslování výkresu mezi Advance CAD 2015.1 a Advance CAD 2015 nebo Advance CAD 
2015 SP1 jsou značné. V závislosti na velikosti výkresu byla vylepšena rychlost pro přiblížení a posun 
pohledu 10-15 krát ve srovnání s Advance CAD 2015 a až 4-8 krát ve srovnání s Advance CAD 2015 
SP1.  

 Vylepšená rychlost při ukládání velkých výkresů pomocí aplikace Advance CAD 2015.1. 
 Vylepšená rychlost při 3Dorbitě: v rámci příkazu výkres se posouvá v reálném čase a je možné umístit 

výkres na konkrétní místo. Navíc je nyní možné použí orbitu při současném použítí příkazu posun 
nebo kopie: kurzor se posouvá plynule a v reálném čase. 

 Při nastavení proměnné OSNAPHATCH na hodnotu 1, je nyní pohyb kurzoru plynulý i při přejíždění 
přes všechny šrafy (pomocí libovolného aktivního příkazu). 

 Vylepšená rychlost při zapnutém uchopení objektů. Toto pravidlo platí pro jednotlivé operace 
uchopení, i pro trasování uchopení objektů. 

 Pokud připojujete velké externí reference, tak operace je dokončena rychle a hladce. Během 
připojování externích referencí může být bez problémů použito uchopování. 

2:Externí reference 
 Příkaz XOTEVŘI má nyní vylepšené uživatelské výzvy. 
 Připojení velké externí reference nyní trvá přiměřený čas, dokonce i když je aktivováno uchopení 

objektů. Během této operace je také možné pracovat s výkresem, včetně přiblížení a posunu pohledu, 
a zároveň se kurzor přesouvá hladce. 
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 Byly provedeny opravy pro konkrétní případ opětovného načítání externích referencí. Když uživatel 
uvolní externí reference, je reference ve výkresu skryta. Pokud uživatel znovu načte externí referenci, 
tak ta se nyní ve všech případech zobrazuje správně. 
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 Advance CAD nyní podporuje externí reference, které obsahují značku "%" v jejich názvech. 

 

3: Vylepšení v tisku 
 Advance CAD 2015.1 si nyní pamatuje zadanou oblast okna tisku mezi jednotlivými tiskovými 

úlohami. Pokud mezi dvěma tiskovými úlohami uživatel použije ZOOM nebo PAN, tak oblast tisku je 
nyní správně zachována (souřadnice i náhled tisku). 
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4: ZOOM 
 ZOOM – možnost zoomu na rozměry výkresu byla vylepšena při práci v prostoru rozvržení. 

 

 V Advance CADu 2015.1 je nyní možnost "Zoom – meze" správně použita pro každý výkres (před a 
po uložení výkresu). 
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 Uživatel může také provést Zoom – Meze po příkazu PAN a tato operace je korektně dokončena. 

 

 Advance CAD nyní provede správně příkaz zoom meze pro více výřezů, které obsahují zmrazené 
entity. 
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5: Výřezy 
 V předchozích verzích se po změně měřítka výřezu vrátil pohled do předchozího stavu (provedené 

změny nebyly uloženy.). Nyní se po změně měřítka již pohled nepřenastavuje. 

 
 Obsah uživatelského výřezu se nyní správně zobrazuje i po přesunutí výřezu. 

 
 Bylo vylepšeno chování polygonálních výřezů: Pokud chce uživatel upravit tvar výřezu pomocí 

uzlových bodů, tak se výkres zobrazí správně podle nového tvaru výřezu. 
 Výřezy lze nyní z výkresů odstranit. 
 Vytvoření nového výřezu již nezachová výřez aktivní. 
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6: Bloky a atributy 
 Vkládání bloků z palety nástrojů Advance je nyní možné ve všech jazykových verzích. 
 Nyní je možné upravovat atributy bloku i v případě že blok překrývá výřez. 

 
 Po zapnutí nebo vypnutí hladiny již nejsou zobrazeny bloky a atributy. 
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7: Hladiny 
 Byly provedeny opravy pro bloky přiřazené k zmrazené hladině: blok není zobrazen při zmrazení 

hladiny v aktivním výřezu a zobrazí se po rozmrazení hladiny ve stejném výřezu. 
 Byly určité problémy s příkazem "Zmrazit v aktuálním výřezu", který nefungoval korektně (hladina byla 

zmrazena ve všech výřezech). Tento problém byl vyřešen a zmrazení ve výřezu nyní funguje správně. 

 

8: Rozvržení 
 Při přepnutí do rozvržení je nyní automaticky vytvořen výřez. 

9: Dialogové okno "Možnosti" 
 Nyní možné bez problémů změnit barvy nitkového kříže. 
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10: Měřítko 
 Uživatel nyní může bez problému vytvořit vlastní měřítko v modelu i v rozvržení. 

 

11: Dialogové okno "Barvy" 
 Nyní můžete vybrat libovolnou barvu z palety barev. 

   

 19 



Co je nového v Advance CAD 2015.1 
 

12: Modelování 
 Při řezání těles bylo několik problémů: po provedení příkazu nebyla odstraněna požadovaná strana. 

Tento problém byl vyřešen. 

 

13. Typy čar 
 Ve specifických případech docházelo u tečkovaných čar k jejich mizení po přiblížení nebo oddálení 

výkresu. Tato chyba byla opravena. 
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14: 3D modelování 
 Byly opraveny specifické problémy s uzly u 3D těles. Vlastnosti prvků se nyní zobrazují správně i po 

provedení změn za jakýkoliv z uzlů objektu.  

 

 Bylo provedeno několik vylepšení týkajících se vytváření kvádrů: prvky jsou vytvořeny správně i při 
použití šikmé kóty jako vstupu. Při tvorbě kvádrů lze také zapnout režim ORTHO a bez problémů 
vytvořit několik prvků se stejnou výškou.  

 

 Entity oblouk a kružnice lze nyní přesouvat správně i podél osy Z.  
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 Barva prvky je nyní zachována i po použití příkazu "_subtract".  

 

 Při pokusu o vytažení 2D objektu nebyla cesta vysunutí umístěna ve středu prvku. Tento problém byl 
vyřešen.  

 Uživatel má nyní možnost vytvořit správnou 3D elipsu. 

15: 2D modelování 
 Příkaz KEDIT se nyní správně použije na: úsečky jsou převedeny na křivky a poté spojeny bez 

jakýchkoliv problémů, i v případě pokud je vybráno více objektů.   

 

 Bylo vylepšeno chování příkazu _change. Pokud je vybrán prvek, který nemůže být změněn, zobrazí 
se varovné hlášení  (nebyl vybrán žádný měnitelný objekt) a prvek zůstane beze změny. 

 Byly provedeny opravy chyb v konkrétních řetězcích.  
 Při vytváření polygonu byl konkrétní problém: pokud uživatel zadal jako vstup jinou hodnotu než tu 

nabízenou příkazem polygon, tak byl příkaz ukončen. Tento problém byl vyřešen. 
 Bylo provedeno několik vylepšení ve funkci OTRAS, pokud je otočený USS. Při otočeném USS z 

důvodu některých problémů ve funkci OTRAS nebyly prvky správně protaženy.  
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16: Kóty a texty 
Kóty jsou nyní asociativní při použití příkazů _dimlinear a _dimaligned i pokud jsou body zapnuty uchopovací 
body. 

 

 Byly provedeny opravy pro situace při přesouvání objektů podél osy Z. Jejich asociativní kóty se nyní 
přesunou společně s objekty. 

 

 Byly provedeny vylepšení ve funkci "Víceřádkový text": při úpravě existujícího textu číslování 
pokračuje a editor nyní zobrazuje správně všechny české znaky. 

POSUN 
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17: Příkazy 
 V dialogovém okně přizpůsobení byl vylepšen seznam definovaných klíčů s přiřazenými příkazy. 

Klávesové zkratky jsou nyní lépe uspořádány a správně použity.  
 Nyní lze kopírovat data mezi dvěma výkresy bez jakýchkoliv problémů. 

 

 Byly určité problémy týkající se příkazu PŘEKRÝT: objekty překrytí nereflektovali barvu pozadí a 
uživatel nemohl skrýt rámeček. Problémy byly nyní opraveny.  

 

 Nitkový kříž je nyní zobrazen správně, bez ohledu na barvu pozadí. 

 

Výkres 1 

Výkres 2 

Rámeček 1 

Rámeček 0 
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 Byly nějaké problémy se zobrazením pozadí, pokud mělo stejnou barvu jako pozadí obrazovky. Tyto 
problémy byly opraveny. 

 

 Příkaz výpis nyní správně funguje i na definice atributů. Advance CAD 2015.1 nabízí uživatel možnost 
použít příkaz Výpis pro jakoukoliv definici atributu ve výkrese.  

 Problémy týkající se zobrazení panelů nástrojů a importu vlastních nabídek pomocí příkazu 
TOOLBARLOAD byly v této verzi Advance CADu vyřešeny. 

18: Systémové proměnné 
Systémová proměnná BKGCOLOR, která by měla uložit barvu pozadí pro výkres je nyní správně 
čtena (obsahuje hodnoty v rozsahu od 0 do 255). 

19: Vylepšení pro lepší využití s aplikací Autodesk Advance Concrete 
 Příkaz přeruš je nyní správně proveden také u lineárních prvků.  
 Vytvoření a přejmenování rozvržení je nyní možné také v systému Windows 8. 

20: Vylepšení pro lepší použití s Autodesk Advance Steel 
 Vylepšené chování při výběru všech objektů (pomocí klávesy Ctrl+A) z modelu v režimu MultiUser. 
 Nyní je možné zkopírovat prvky v modelu i pokud je aktivována možnost uchopení objektů.  
 V při otevření výkresů Advance Steel pomocí příkazu "_recover" se nyní grafika zobrazuje správně. 

21: Vylepšení v rendrování 
 Pro určité případy byly provedeny opravy ve vykreslování.  
 Ve výsledném okně rendování je nyní zobrazen celý výkres. 
 Nyní je možné rendrovat bez problémů i velké výkresy. 

22: Zlepšení výkonu pro operace ve složitých výkresech 
 Byly provedeny opravy pro otvírání velkých výkresů (ve specifických případech). 
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	 Toto nastavení bude použito jako výchozí při příštím otevření rozvržení.
	Advance CAD 2015.1 umožňuje uživateli import souborů z programu MicroStation. Nyní je také podporován import/otevírání souborů DGN verze 7.
	Nyní je dostupný nový příkaz pro aktualizaci atributů z dynamických bloků.
	 Jakmile vyberete požadované dynamické bloky, tak se v příkazovém řádku zobrazí zpráva, která uvádí počet polí, které byly nalezeny a aktualizovány.
	Uchopit se nyní lze i na středy koulí.
	Nově od verze Advance CAD 2015.1, může být použit příkaz KEDIT na objekty spline stejným způsobem jako se používá pro čáry. 
	Jakmile vyberete spline, program zjistí, že vybraný objekt není křivka a zobrazí dotaz, zda chce objekt převést na křivku či nikoli.
	Před převodem, bude uživatel vyzván k zadání hodnoty přesnosti od 0 do 99; čím vyšší hodnota, tím přesnější bude výsledná křivka.
	Advance CAD 2015.1 nabízí uživatelům možnost použít příkaz "Výpis" na libovolný soubor PDF, který je připojen k výkresu. 
	Informace se zobrazí v okně historie výzev Advance CADu a obsahuje detaily o: Identifikátor, aktuální prostor, hladina, barva, typ čáry, tloušťku čáry, podložení, bod vložení, faktor měřítka X, Y, Z , úhel natočení, útlum, kontrast, monochromaticky, zobrazení podložení a oříznutí. 
	Nově od této verze Advance CADu, byl do G menu přidán příkaz "Publikovat". Tímto příkazem může uživatel publikovat výkresovou sadu na plotr, tiskárnu nebo do souboru. Uživatel jej také může odeslat na plotr pojmenovaný v nastavení stránky. K aktuálnímu seznamu pro opětovné publikování mohou být připojeny uložené sady výkresů.
	V Advance CADu 2015.1 bylo do dialogu vlastnosti přidáno pole "Atributy". 
	Ta umožňuje uživateli upravovat atributy přímo z dialogu vlastnosti: veškeré změny provedené v poli "Atributy" jsou automaticky použity ve výkresu.
	Advance CAD 2015.1 nabízí uživateli možnost volby, zda při každém uložení výkresu vytvářet záložní soubor *.BAK nebo ne. Zaškrtávací políčko s touto volbou se nyní nachází na kartě "Obecné" v dialogu "Možnosti".
	Do dialogu funkce "Čisti" byla nyní přidána možnost vybrat naráz více prvků. Tímto způsobem lze provést operaci čištění pro více položek najednou. 
	Následující znaky jsou nyní podporovány v názvech a při popisování hladin: < > / “ : ? | , = ’ ;
	Do této verze Advance CADu byla přidána možnost hledání podle klíče v rozbalovacích seznamech.
	Hledání podle klíče "S"
	K výběru objektů stejného typu a vlastností byl přidán příkaz "Vybrat podobné". 
	Chování funkce "Vybrat podobné" se řídí pomocí systémové proměnné SELECTSIMILARMODE. Výchozí hodnota je 130. Znamená to, že budou vybrány objekty se stejným názvem (128), které jsou ve stejné hladině (130). Rozsah hodnot je od 0 (žádná pole nejsou zaškrtnuta) do 255 (jsou zaškrtnuta všechna pole).
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	Největší vylepšení které přináší Advance CAD 2015.1 je vyšší rychlost překreslování objektů. To má velký dopad na mnoho operací.
	 Hlavní zvýšení rychlosti především v přiblížení, posunu pohledu a orbitě.
	Rozdíly v překreslování výkresu mezi Advance CAD 2015.1 a Advance CAD 2015 nebo Advance CAD 2015 SP1 jsou značné. V závislosti na velikosti výkresu byla vylepšena rychlost pro přiblížení a posun pohledu 10-15 krát ve srovnání s Advance CAD 2015 a až 4-8 krát ve srovnání s Advance CAD 2015 SP1. 
	 Vylepšená rychlost při ukládání velkých výkresů pomocí aplikace Advance CAD 2015.1.
	 Vylepšená rychlost při 3Dorbitě: v rámci příkazu výkres se posouvá v reálném čase a je možné umístit výkres na konkrétní místo. Navíc je nyní možné použí orbitu při současném použítí příkazu posun nebo kopie: kurzor se posouvá plynule a v reálném čase.
	 Při nastavení proměnné OSNAPHATCH na hodnotu 1, je nyní pohyb kurzoru plynulý i při přejíždění přes všechny šrafy (pomocí libovolného aktivního příkazu).
	 Vylepšená rychlost při zapnutém uchopení objektů. Toto pravidlo platí pro jednotlivé operace uchopení, i pro trasování uchopení objektů.
	 Pokud připojujete velké externí reference, tak operace je dokončena rychle a hladce. Během připojování externích referencí může být bez problémů použito uchopování.
	 Příkaz XOTEVŘI má nyní vylepšené uživatelské výzvy.
	 Připojení velké externí reference nyní trvá přiměřený čas, dokonce i když je aktivováno uchopení objektů. Během této operace je také možné pracovat s výkresem, včetně přiblížení a posunu pohledu, a zároveň se kurzor přesouvá hladce.
	 Byly provedeny opravy pro konkrétní případ opětovného načítání externích referencí. Když uživatel uvolní externí reference, je reference ve výkresu skryta. Pokud uživatel znovu načte externí referenci, tak ta se nyní ve všech případech zobrazuje správně.
	 Advance CAD nyní podporuje externí reference, které obsahují značku "%" v jejich názvech.
	 Advance CAD 2015.1 si nyní pamatuje zadanou oblast okna tisku mezi jednotlivými tiskovými úlohami. Pokud mezi dvěma tiskovými úlohami uživatel použije ZOOM nebo PAN, tak oblast tisku je nyní správně zachována (souřadnice i náhled tisku).
	 ZOOM – možnost zoomu na rozměry výkresu byla vylepšena při práci v prostoru rozvržení.
	 V Advance CADu 2015.1 je nyní možnost "Zoom – meze" správně použita pro každý výkres (před a po uložení výkresu).
	 Uživatel může také provést Zoom – Meze po příkazu PAN a tato operace je korektně dokončena.
	 Advance CAD nyní provede správně příkaz zoom meze pro více výřezů, které obsahují zmrazené entity.
	 V předchozích verzích se po změně měřítka výřezu vrátil pohled do předchozího stavu (provedené změny nebyly uloženy.). Nyní se po změně měřítka již pohled nepřenastavuje.
	 Obsah uživatelského výřezu se nyní správně zobrazuje i po přesunutí výřezu.
	 Bylo vylepšeno chování polygonálních výřezů: Pokud chce uživatel upravit tvar výřezu pomocí uzlových bodů, tak se výkres zobrazí správně podle nového tvaru výřezu.
	 Výřezy lze nyní z výkresů odstranit.
	 Vytvoření nového výřezu již nezachová výřez aktivní.
	 Vkládání bloků z palety nástrojů Advance je nyní možné ve všech jazykových verzích.
	 Nyní je možné upravovat atributy bloku i v případě že blok překrývá výřez.
	 Po zapnutí nebo vypnutí hladiny již nejsou zobrazeny bloky a atributy.
	 Byly provedeny opravy pro bloky přiřazené k zmrazené hladině: blok není zobrazen při zmrazení hladiny v aktivním výřezu a zobrazí se po rozmrazení hladiny ve stejném výřezu.
	 Byly určité problémy s příkazem "Zmrazit v aktuálním výřezu", který nefungoval korektně (hladina byla zmrazena ve všech výřezech). Tento problém byl vyřešen a zmrazení ve výřezu nyní funguje správně.
	 Při přepnutí do rozvržení je nyní automaticky vytvořen výřez.
	 Nyní možné bez problémů změnit barvy nitkového kříže.
	 Uživatel nyní může bez problému vytvořit vlastní měřítko v modelu i v rozvržení.
	 Nyní můžete vybrat libovolnou barvu z palety barev.
	 Při řezání těles bylo několik problémů: po provedení příkazu nebyla odstraněna požadovaná strana. Tento problém byl vyřešen.
	 Ve specifických případech docházelo u tečkovaných čar k jejich mizení po přiblížení nebo oddálení výkresu. Tato chyba byla opravena.
	 Byly opraveny specifické problémy s uzly u 3D těles. Vlastnosti prvků se nyní zobrazují správně i po provedení změn za jakýkoliv z uzlů objektu. 
	 Bylo provedeno několik vylepšení týkajících se vytváření kvádrů: prvky jsou vytvořeny správně i při použití šikmé kóty jako vstupu. Při tvorbě kvádrů lze také zapnout režim ORTHO a bez problémů vytvořit několik prvků se stejnou výškou. 
	 Entity oblouk a kružnice lze nyní přesouvat správně i podél osy Z. 
	 Barva prvky je nyní zachována i po použití příkazu "_subtract". 
	 Při pokusu o vytažení 2D objektu nebyla cesta vysunutí umístěna ve středu prvku. Tento problém byl vyřešen. 
	 Uživatel má nyní možnost vytvořit správnou 3D elipsu.
	 Příkaz KEDIT se nyní správně použije na: úsečky jsou převedeny na křivky a poté spojeny bez jakýchkoliv problémů, i v případě pokud je vybráno více objektů.  
	 Bylo vylepšeno chování příkazu _change. Pokud je vybrán prvek, který nemůže být změněn, zobrazí se varovné hlášení  (nebyl vybrán žádný měnitelný objekt) a prvek zůstane beze změny.
	 Byly provedeny opravy chyb v konkrétních řetězcích. 
	 Při vytváření polygonu byl konkrétní problém: pokud uživatel zadal jako vstup jinou hodnotu než tu nabízenou příkazem polygon, tak byl příkaz ukončen. Tento problém byl vyřešen.
	 Bylo provedeno několik vylepšení ve funkci OTRAS, pokud je otočený USS. Při otočeném USS z důvodu některých problémů ve funkci OTRAS nebyly prvky správně protaženy. 
	Kóty jsou nyní asociativní při použití příkazů _dimlinear a _dimaligned i pokud jsou body zapnuty uchopovací body.
	 Byly provedeny opravy pro situace při přesouvání objektů podél osy Z. Jejich asociativní kóty se nyní přesunou společně s objekty.
	 Byly provedeny vylepšení ve funkci "Víceřádkový text": při úpravě existujícího textu číslování pokračuje a editor nyní zobrazuje správně všechny české znaky.
	 V dialogovém okně přizpůsobení byl vylepšen seznam definovaných klíčů s přiřazenými příkazy. Klávesové zkratky jsou nyní lépe uspořádány a správně použity. 
	 Nyní lze kopírovat data mezi dvěma výkresy bez jakýchkoliv problémů.
	 Byly určité problémy týkající se příkazu PŘEKRÝT: objekty překrytí nereflektovali barvu pozadí a uživatel nemohl skrýt rámeček. Problémy byly nyní opraveny. 
	 Nitkový kříž je nyní zobrazen správně, bez ohledu na barvu pozadí.
	 Byly nějaké problémy se zobrazením pozadí, pokud mělo stejnou barvu jako pozadí obrazovky. Tyto problémy byly opraveny.
	 Příkaz výpis nyní správně funguje i na definice atributů. Advance CAD 2015.1 nabízí uživatel možnost použít příkaz Výpis pro jakoukoliv definici atributu ve výkrese. 
	 Problémy týkající se zobrazení panelů nástrojů a importu vlastních nabídek pomocí příkazu TOOLBARLOAD byly v této verzi Advance CADu vyřešeny.
	Systémová proměnná BKGCOLOR, která by měla uložit barvu pozadí pro výkres je nyní správně čtena (obsahuje hodnoty v rozsahu od 0 do 255).
	 Příkaz přeruš je nyní správně proveden také u lineárních prvků. 
	 Vytvoření a přejmenování rozvržení je nyní možné také v systému Windows 8.
	 Vylepšené chování při výběru všech objektů (pomocí klávesy Ctrl+A) z modelu v režimu MultiUser.
	 Nyní je možné zkopírovat prvky v modelu i pokud je aktivována možnost uchopení objektů. 
	 V při otevření výkresů Advance Steel pomocí příkazu "_recover" se nyní grafika zobrazuje správně.
	 Pro určité případy byly provedeny opravy ve vykreslování. 
	 Ve výsledném okně rendování je nyní zobrazen celý výkres.
	 Nyní je možné rendrovat bez problémů i velké výkresy.
	 Byly provedeny opravy pro otvírání velkých výkresů (ve specifických případech).

