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Compatibilitate cu AutoCAD®

Advance Steel 2016 este compatibil doar cu 
versiunea AutoCAD 2016 ! 

Posibilitatea de a colora obiectele în funcție de 
statusul acestora.

Izolați și afișați elementele selectate

Posibilitatea de a adăuga în planșele cu vederi generale– elevații, 
detalii de noduri, vederi 3D – extrase de materiale specifice.

Zona de lucru îmbunătățește performanțele de lucru în cazul 
modelelor 3D de mari dimensiuni. Astfel se poate defini un spațiu 
de lucru în cadrul modelului în funcție de nivelul de detaliere. 
În afara spațiului de lucru obiectele pot fi afișate într-o manieră 
simplificată.  În cadrul spațiului de lucru obiectele sunt afițate cu 
toate proprietățile și se poate interveni în detaliu asupra 
acestora. 

Posibilitatea de a căuta elemente după mai multe criterii  - în 
funcție de Material, Acoperire sau după Rolul din model.  

Noi implementări referitoare la Documente Rapide și Comanda 
Grinzi Continue sunt acum disponibile.
Posibilitatea de introducere a stâlpilor și grinzilor într-un mod 
continuu, fără repetarea comenzilor pentru  fiecare element în 
parte și, totodată, posibilitatea de a edita toate elementele 
introduse cu această comandă în același timp.

Interfață utilizator

Controlul etapelor de proiectare Filtrarea elementelor în funcție de mai mai multe 
valori ale unui indicator

Selectați rapid și vizualizați 
interactiv părți din model

Zona de lucru

Liste de materiale

Noutăți
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Numerotare intuitivă Numerotarea elementelor utilizând atribute

Controlul etapelor de proiectare
Posibilitatea de a colora obiectele în 
funcție de statusul acestora.

Personalizare cote

Obiectele de tip ACIS precum și obiectele de tip 
AutoCAD (linii, suprafețe) sunt incluse automat 
în vederile obținute utilizând camera.

Posibilitatea de a alege multiple metode de 
numerotare.

Se pot numerota elementele utilizând diverse atribute: 
numele proiectului, numărul proiectului, proiectul, prefix, 
lotul/ faza de execuție, grosimea elementelor etc.

Placa ce conectează talpa grinzii înclinate poate 
fi prelucrtată drept în raport cu talpa stâlpului.

Denumirea extensiei pentru exportul fișierelor din Advance Steel 
a fost schimbată din GTC în SMLX.

Posibilitatea de a adăuga grupuri de șuruburi  suplimentare la 
îmbinarea cu corniere.

Posibilitatea de a adăuga text pe o cotă. 

Simboluri de sudură automate pot fi definite de 
către utilizator

Cotele sunt raportate la cea mai apropriată axă de elementul cotat.

Obiectele AutoCAD luate în considerare 
automat de către cameră

Îmbinare grindă-stâlp cu prindere pe 
tălpile grinzii

Adăugarea de grupuri de șuruburi

Import-export

Simboluri de sudură îmbunătățite Dispunerea cotelor în raport cu sistemul de axe 

Noutăți


