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Witamy w GRAITEC Advance PowerPack for Revit® 2017

Graitec Advance PowerPack for Revit to kompleksowy pakiet narzędzi zwiększających wydajność, przydatnych
dla użytkowników programu Revit z wszystkich branż. PowerPack zawiera kilkadziesią unikalnych narzędzi,
obejmujących zagadnienia od zarządania rodzinami po narzędzia służące koordynacji danych BIM z
wykorzystaniem arkuszy Excel.
Nowa wersja PowerPack dla Revit 2017 przeznaczona jest dla użytkowników wszystkich dziedzin i oferuje takie
rozwiązania jak: zaawansowane połączenie BIM z Excel, możliwość prezentacji przysłoniętych elementów w
widoku wraz z konfiguracją sposobu ich wyświetlania, a dla specjalistów MEP, możliwość dodawania i
kontrolowania otworów w elementach konstrukcyjnych w miejscach kolizji z elementami instalacji.
Kolejnym doskonałym narzędziem jest kreator numeracji, który może w szybki i łatwy sposób umożliwia
nadawania i modyfikację numerów pozycji dla składników projektu, z wykorzystaniem szerokiego spektrum
opcji, takich jak nadawanie przedrostków, przyrostków, tworzenie grup, wykorzystanie parametrów rodziny, a
także opcje sterujące kolejnościa numerowania.
PowerPack for Revit został początkowo udostępniany klientom Graitec posiadającym aktywną subskrypcję
produktu Revit, jako bezpłatny dodatek mający nagrodzić lojalność i pozwalający zwiększyć efektywność pracy.
Obecnie program dostępny jest również dla innych użytkowników Revit, którzy mogą wykupić subskrypcję do
PowerPack.
Wstążka, którą można łatwo dostosować, została nieco zreorganizowana, tak aby pomieścić nowe narzędzia w
sposób przyjazny dla użytkownika:

Użytkownicy znający poprzednia wersję PowerPack szybko wykryją nowe narzędzia osadzone wśród
istniejących poleceń.
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Nowości
1: Zgodność z Revit 2016 oraz Revit 2017
GRAITEC PowerPack for Revit 2017 działa zarówno w środowisku Autodesk Revit 2016 jak i w wersji 2017.
Dotyczy to także wtyczki BIM Connect, która może zostać zainstalowany niezależnie od programu PowerPack.
Wszystkie komendy oraz funkcję są w pełni sprawne na obu wcześniej wymienionych wersjach programu Revit.

2: Numeracja
Jednym z najbardziej pożądanych i oczekiwanych funkcji wersji 2017 jest obszerne narzędzie do numeracji.
Jego główną zaletą jest fakt, że za pomocą tylko jednego narzędzia użytkownik może utworzyć, zreorganizować
lub usunąć numerację dla KAŻDEJ wczytanej kategorii w projekcie. Złożoność okna numeracji wynika z
ogromnej elastyczności narzędzia, które może być stosowane do dowolnej kategorii i jest równoważona przez
intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs.

Lista rozwijalna “Kategoria” znajdująca się w panelu “Numeracja dla”, wyświetla kategorie z aktywnego widoku
(kiedy ustawiona jest opcja „Z aktywnego widoku”), albo wszystkie kategorie z całego projektu ( kiedy ustawiona
jest opcja „Z całego projektu”).

W zależności od wybranej kategorii, pojawia się specjalnie przygotowana lista dostępnych parametrów.
Wybrany parametr będzie tym, którego numeracja będzie dotyczyć ( jeżeli wybrany parametr ma już przypisaną
domyślną wartość, to ta wartość będzie zamieniona na nową, zgodnie z przyjętymi zasadami numeracji).

Dla każdej wybranej kategorii użytkownik decyduje w jaki sposób ma przebiegać numeracja elementów. Sekcja
„Szablon dla numerowania” pozwala na ustawienie składni numerowania z wykorzystaniem wielu opcji, takich
jak: dodawanie przedrostka, przyrostka, separatora, narzucania numeru, tworzenia numerowania dla grup, czy
też używania parametrów dynamicznych.

Uwaga:
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Podgląd numeracji pokazuje na bieżąco wynik zastosowanych ustawień.
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Kolejnym dużym udogodnieniem jest to, że można wybierać z wielu sposobów selekcji elementów:można
przenumerować wszystkie elementy wybranej kategorii z aktywnego widoku albo też z całego projektu. W obu
przypadkach może posłużyć się predefiniowanymi ustawieniami dotyczącymi kierunku numeracji.

Wybór obiektów do numeracji może się również odbyć w bardziej precyzyjny sposób, przy wykorzystaniu opcji:
Wybierz oknem, Wybierz ścieżką, Wybierz jeden po drugim Dla tych opcji kolejność numerowania odbywa się
zgodnie z ustawieniami użytkownika.

Dla numerowania elementów instalacji (rury/kanały) dostępna jest dodatkowa opcja Wybór systemów. W takim
przypadku użytkownik jest proszony o wybór konkretnego systemu, dla którego ma zostać przeprowadzona
numeracja.

Opcja “Kolejność przetwarzania” zostaje wtedy zastąpiona możliwością określenia ścieżki, według której będzie
odbywać się proces numeracji.

Uwaga: Kolejność numeracji gałęzi drugorzędnych będzie wynikać z ich długości.
Poza ustawieniami dotyczącymi metod selekcji, użytkownik ma również inne opcje służące do dostosowywania
metod numeracji. Wśród tych narzędzi możemy znaleźć:
 Sekcja “Grupowanie”, która pozwala użytkownikowi na zgrupowanie numerów na podstawie wartości
wybranego parametru, ale także zgrupowanie według wszystkich parametrów geometrycznych lub też
względem gałęzi systemów.
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“Wykluczenie elementów z selekcji” to zestaw opcji przydatnych, gdy dany element ma już przypisaną
wartość numeracji. Pozwalają one na nadpisanie lub pominięcie numeracji dla takich elementów.

Dodatkowe okno otwierane przyciskiem “Zarządzanie” pozwala na szybkie wykluczenie wszystkich
obiektów należących do rodziny o danym typie.
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Dla niektórych kategorii, Revit pozwala elementom na posiadanie identycznych wartości parametru
Znak i w takich przypadkach przy pomocy opcji z grupy „Duplikaty” użytkownik może zdecydować czy
numeracja ma zezwalać na tworzenie duplikatów czy też nie. Istnieje możliwość sprawdzienia i
skorygowania lub usunięcia istniejących duplikatów. .
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3: Dane BIM - Połączenie z Excel
Kolejną dużą nowością tej wersji PowerPack for Revit® 2017 jest możliwość synchronizowania plików pomiędzy
programem Revit i Microsoft Excel, poprzez zastosowanie nowej rozbudowanej funkcji „Połączenie z Excel”.

Użytkownik może eksportować istniejące zestawienia z Revit lub tworzyć listy parametrów (tablice) i zarządzać
nimi w programie Excel. Po ewentualnych modyfikacjach w arkuszu kalkulacyjnym, to samo narzędzie jest w
stanie zaimportować zmodyfikowaną zawartość do zestawień i do modelu programu Revit.

Uwaga: Jeżeli zestawienie w Autodesk Revit zostało sformatowane (zostały ustalone kolory komórek, rozmiary
oraz scalenia), to otrzymana tabela w programie Excel będzie zawierać te wszystkie ustawienia.
Największą zaletą tego nowego narzędzia jest to, że łączy ze sobą model programu Revit z arkuszem do
zarządzania danymi w programie Excel. Dzięki temu w znacznym stopniu możemy ograniczyć czas potrzebny
na modyfikacje modelu w Revit lub zestawień w Excel, a dodatkowo uzyskujemy możliwość bardzo dokładnego
zarządzania projektem oraz dokumentacją wewnątrz programu Revit.
Użytkownik może łączyć ze sobą te dwa programy na wiele sposobów:



Pusty: Nowe łącze będzie tworzone od podstaw - oznacza to, że użytkownik wybiera jedną lub kilka
kategorii oraz dostępne dla nich parametry, a na tej podstawie łącze generuje arkusze w programie
Excel umieszczając każdą z kategorii w nowym arkuszu.
9
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Na podstawie istniejącego łącza: Nowe łącze będzie uzyskane na bazie już istniejącego połączenia,
poprzez utworzenie edytowalnego duplikatu. Zaletą tego rozwiązania jest to, że nie musimy
przechodzić całego procesu tworzenia łącza od początku, w sytuacji kiedy tworzymy podobne łącze
do już istniejącego.
Do bieżącego zestawienia: Polecenie to jest aktywne podczas pracy z zestawieniem w Revit, a po
jego zastosowaniu otrzymamy zestawienie w programie Excel, które będzie zawierać identyczne
kolumny i wiersze jak zestawienie wyjściowe programu Revit. Modyfikowanie danych w programie
Excel, a następnie zaimportowanie ich z powrotem do Revit, skutkować będzie zmianami zarówno
wewnątrz zestawień jaki i w modelu.
Do wielu zestawień: Użycie tego narzędzia spowoduje utworzenie wielu arkuszy w jednym pliku Excel,
a każdy arkusz będzie odpowiadał jednemu wyselekcjonowanemu zestawieniu z programu Revit.
Do bieżącej selekcji w Revit: Kategoria/kategorie dla których zostaną utworzone tabele w programie
Excel mogą zostać ograniczone do zaznaczonych elementów w modelu Revit.
Z całego projektu: Dla każdej kategorii wczytanej w programie Revit zostanie utworzony arkusz w
programie Excel, ale z możliwością wykluczenia niektórych kategorii lub dostosowania ilości dodanych
parametrów.

Po tym jak zdefiniujemy połączenie, uruchomienie komendy “Export” tworzy plik w Excelu, który może być
otwarty bezpośrednio z panelu synchronizacji:

Użytkownik może również zapisać istniejące połączenie jako szablon do wielokrotnego wykorzystania w
przyszłości. Szablon zapisywany jest w postaci pliku .xls, zawiera on nagłówki tabeli.

Uwaga: Jeżeli wyjściowe zestawienie program Revit zawiera: filtry, sortowanie, czy grupowanie, to wygląd
końcowy takiego zestawienia w programie Excel będzie również uwzględniał te ustawienia.
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4: Widoki rozszerzone
Rysunki szalunkowe zawierające szeroki zakres wymaganych detali, mogą być teraz tworzone automatycznie
przy pomocy narzędzia „ Widoki rozszerzone”, dzięki czemu możemy oszczędzić czas i wysiłek potrzebny na
utworzenie takiej dokumentacji.

To narzędzie pozwala na wygenerowanie dobrej jakości rysunków, wyeliminowanie uciążliwego,
pochłaniającego czas ręcznego dostosowywania ustawień i widoczności kategorii używanych w projekcie.

Cały proces generacji rysunków jest zaprojektowany tak, aby był użyteczny w wielu sytuacjach. Dlatego też
użytkownik ma do wyboru kilka dostępnych rozwiązań:
 Rzuty z wyróżnionymi elementami umieszczonymi powyżej płyty:

11

Co nowego w GRAITEC Advance PowerPack 2017

12



Rzuty z wyróżnionymi elementami umieszczonymi poniżej płyty:



Przekroje lub elewacje z wyróżnionymi elementami umieszczonymi przed rozpatrywaną ścianą:
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Przekroje lub elewacje z wyróżnionymi elementami umieszczonymi za rozpatrywaną ścianą:

Jedną z zalet tego narzędzia jest możliwość tworzenie wielu widoków jednocześnie. Uruchomienie komendy
podczas pracy na rzucie pozwala na wygenerowanie rysunków szalunkowych zarówno dla aktywnego widoku
jak i dla wybranych widoków z listy rozwijalnej:

Elementy na rysunkach przedstawiane są w różny sposób, a zależy to od tego, czy są to elementy widoku czy
elementy wpływające na widok. Biorąc pod uwagę aspekt wizualny, dla każdej kategorii osobno mogą zostać
ustawione: typ linii, grubość linii kolor i wzór wypełnienia.
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Aby otrzymać w pełni szczegółowe rysunki , funkcja “Powiel ze szczegółami” pozwala na generowanie widoków
zawierających wszystkie opisy widoku wyjściowego.Natomiast narzędzia z zakładki Konfiguracja umożliwiają
zapisanie lub export ustawień, tak aby można było łatwo je wykorzystać ponownie w przyszłości.
Bardzo ważną właściwością programu jest to, że otrzymane widoki są w pełni połączone z modelem 3D.
Oznacza to, że zmiany geometrii w modelu mogą wymagać aktualizacji rysunków, tak aby odzwierciedlić te
zmiany w stworzonych widokach.
W przypadku widoków rozszerzonych które nie sa aktualne, pojawia się odpowiednia informacja, dzięki czemu
w łatwy sposób możemy zdecydować o uaktualnieniu rysunków.
Widoki takie są wówczas również oznaczone kolorami, a użytkownik może zdecydować, czy chce
zaktualizować je wszystkie lub tylko wybrane.

Uwaga: Jeśli model zawiera ukośne elementy, widok ich wpływu generowany jest jako jego przekrój w
płaszczyźnie cięcia nowo wygenerowanego widoku.
Narzędzie obsługuje również sytuację, gdy element (na przykład ściana) jest tylko częściowo zasłaniany przez
inny obiekt. W takim przypadku dla tego elementu przewidzieliśmy dwa sposoby reprezentacji graficznej
obiektu, w zależności od tego, która część jest widoczna, a która jest zasłonięta.

14

Co nowego w GRAITEC Advance PowerPack 2016

5: Otwory na instalacje
GRAITEC PowerPack for Revit® 2017 udostępnia nowe narzędzie do tworzenia i wycinania otworów na
instalacje w konstrukcji budynku. Moduł „Otwory na instalacje” może być stosowany dla kanałów, rur czy też
dla drabinek kablowych. Jedną z jego zalet jest możliwość aktualizacji już istniejących otworów oraz możliwość
łatwej lokalizacji i podejrzenia danego otworu.

Każda kolizja pomiędzy elementami systemów (kanałami, rurami, drabinkami kablowymi) z elementami
konstrukcyjnymi (ścianami, stropami fundamentami, sufitami, belkami czy słupami) jest automatycznie
wykrywana oraz umieszczana wewnątrz tabeli znajdującej się w oknie dialogowym.

Wewnątrz tabeli znajduje się wiele informacji dotyczących każdej kolizji, a wśród nich te dotyczące kształtu i
wymiarów rur/kanałów oraz informacje dotyczące elementu konstrukcyjnego.
Uwaga: W oknie dialogowym znajduje się również opcja służąca do wyróżnienia każdego przecięcia, aby
można było w łatwy sposób zidentyfikować położenie elementu MEP dla której otwór jest tworzony.

W oknie dialogowym użytkownik może wybrać kształt otworu: okrągły lub kwadratowy. Otwór będzie
powiększony o pewną wartość odsunięcia od elementu, a wartość ta może być definiowana oddzielnie dla
każdego z elementów lub może zostać zdefiniowana za pomocą panelu „Konfiguracja”.
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Uwaga: Użytkownik może ustawić domyślną wartość odsunięcia dla każdej kategorii, a ustawienia odsunięcia
zależą od wymiarów.

Uwaga: Jednostki wyświetlane w oknie dialogowym są jednostkami ustawionymi w programie Revit dla
"Wymiary rur".
Jakakolwiek zmiana przeprowadzona w modelu (dodanie/ usunięcie systemu, zmiana lokalizacji czy wymiarów
rur lub elementów konstrukcyjnych) może zostać zaktualizowana poprzez uruchomienie komendy na
nowo.Jakiekolwiek modyfikacje zostaną wykryte automatycznie, dając użytkownikowi możliwość wyboru, które
elementy systemu mają być zaktualizowane.

Uwaga: Usunięte lub zmodyfikowane elementy podświetlane są na kolor pomarańczowy, natomiast te elementy
które są utworzone i nie wymagają aktualizacji mają kolor zielony.
Narzędzie to działa również kiedy rury przecinają element nadrzędny pod kątem innym niż 90 stopni, lub kiedy
są obrócone w płaszczyźnie przekroju poprzecznego. W takich przypadkach kolizje wykrywane są w podobny
sposób, natomiast otwory tworzone są z uwzględnieniem orientacji elementów.
Uwaga: Wykrywanie kolizji można przeprowadzić dla całego projektu lub tylko dla wyselekcjonowanych
instalacji. Również,
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Otwory tworzone są przy pomocy rodzin kategorii Model ogólny, a parametry geometryczne otworów to
parametry elementów, dzięki czemu możemy indywidualnie dostosowywać każdy z otworów.

Uwaga: Narzędzie współpracuje z podlinkowanymi modelami MEP i modelami Architektonicznymi.

6: Opis rur
Obok innych rozwiązań dedykowanych branży MEP, ta wersja PowerPack zawiera również narzędzie do
automatycznego dodawania etykiet i opisów dla kanałów i rur.

Narzędzie “Opis rur” automatycznie wykrywa istniejące w projekcie systemy, a opisy mogą być dodawane
według określonego rozstawu lub określonej pozycji (początek, środek, koniec elementu), tak aby rysunki były
czytelne i przejrzyste.
Uwaga: Narzędzie to dostępne jest tylko w widokach 2D: rzutach, przekrojach i elewacjach.
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Aby lepiej zarządzać opisami wewnątrz dużych projektów, użytkownik ma możliwość wyboru elementów dla
których tworzone są opisy, a pomocna jest przy tym możliwość podświetlenia takich elementów na aktywnym
widoku.
Narzędzie współpracuje z kanałami i rurami, niezależnie czy są to elementy sztywne czy też elastyczne. Dla
obu dostępnych kategorii znajdziemy odpowiednie zakładki w których możliwe jest konfigurowanie opisów.

Ponad to w sekcji “Pozycjonowanie” użytkownik może zdecydować gdzie dla wybranych elementów będą
umieszczane opisy. Dla każdej z kategorii można ustalić, czy sposób rozmieszczania etykiet jest uzależniony
od określonego rozstawu czy określonej pozycji (początek, środek, koniec segment).

Pozycjonowanie będzie stworzone w ten sam sposób dla wszystkich zaznaczonych elementów, a kilkukrotne
użycie tej komendy z innymi ustawieniami daje możliwość dowolnego opisywania elementów wewnątrz jednego
modelu.
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7: Dodatkowe parametry współdzielone
Nowa wersja PowerPack zawiera nowe parametry współdzielone, dzięki którym proces dokumentacji jest
szybszy i prostszy, a dokumentacja zawiera wszystkie niezbędne informacje. Nowe parametry dostępne w
PowerPack for Revit 2017 to: Grubość płyty, Wykończenia pomieszczeń oraz Grubość rur.

Parametr “ Grubość płyty” uzupełnia zestaw parametrów dla elementów konstrukcyjnych, tak aby użytkownik
posiadał komplet potrzebnych informacji przy uszczegóławianiu modelu lub przy tworzeniu zestawień i etykiet.
Komenda dodaje parametr o nazwie G. Slab Thickness który podaje grubość płyty. Ten parametr znajduje się
wewnątrz właściwości każdego stropu w projekcie.

“Wykończenie pomieszczeń” to kolejna nowość w tej wersji dodatku, która oferuje możliwość wykrycia rodzajów
podłóg w danym pomieszczeniu i dodaje parametr G. Floor Type. Ma ono zastosowanie zarówno dla podłóg jak
i sufitów, i może być przypisywana osobno dla każdego pomieszczenia; wielokrotny wybór pomieszczeń jest
możliwy w sytuacji kiedy wiele pomieszczeń wykończonych jest w ten sam sposób.
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Parametr dodawany jest jako właściwość pomieszczenia, przez co jest widoczny w momencie przeglądania
właściwości zaznaczonego pomieszczenia.

Narzędzie “Grubość rur” dodaje parametr współdzielony G.Thickness, który zawiera grubość ścianki rur. Ten
parametr może szczególnie przydatny przy etykietowaniu takich typów rur jak: plastikowe, ze stali nierdzewnej,
miedziane czy też wielowarstwowe.

Ten parametr może być znaleziony we właściwościach każdej rury dodanej do projektu, a jego wartość
wyznaczana jest jako różnica średnicy zewnętrznej i średnicy wewnętrznej, podzielona przez 2.
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8:Współrzędne i poziom

To narzędzie dodaje parametry współdzielone do elementów konstrukcyjnych: fundamentów, słupów, belek,
ścian i płyt.
Nowo dodane parametry są zgrupowane w sekcji “Położenie geometrii”, którą można znaleźć we
właściwościach poszczególnych elementów.
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Uwaga: Parametry G.Coord X, G.Coord Y, G.Coord Z są wykrywane w stosunku do punktu pomiarowego,
podczas gdy G.TopoCoord X, G.TopoCoord Y, G.TopoCoord Z są wyznaczane w stosunku do punkt
bazowego projektu.
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Dla fundamentów i słupów narzędzie dodaje 6 parametrów dotyczących współrzędnych element oraz parametr
G.Associated Level, Natomiast dla wszystkich pozostałych elementów dodawany jest jedynie parametr
G.Associated Level.
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9: Nowa zawartość w Menedżerze rodzin
Wraz z najnowszą wersją PowerPack uaktualniona została biblioteka rodzin dostarczanych razem z programem
głównie poprzez dodanie nowych rodzin dla użytkowników z Francji, Czech i Wielkiej Brytanii.
Wszystkie rodziny zostały oznaczone znakiem wodnym, a ich nazwy zostały odpowiednio dostosowane.
Dodatek dostarcza 1131 rodzin, pogrupowanych według kraju i według kategorii: opisy, elementy konstrukcyjne,
tabelki rysunkowe, itp.
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Ulepszenia
PowerPack 2017 zawiera szereg ulepszeń do istniejących poleceń.

1: Akceptowanie selekcji poprzez użycie klawisza Enter
PowerPack zawiera wiele poleceń które wymagają selekcji obiektów w modelu Revit (na przykład polecenia
„Kopiuj zbrojenie”, „Wykończenia powierzchni”, itd.). W poprzednich wersjach programu zatwierdzenie selekcji
odbywało się poprzez użycie znajdującego się na pasku poleceń przycisku „Zakończ”.

W najnowszej wersji można w tym celu używać również klawisza Enter znajdującego się na klawiaturze.

2: Wielkość liter
Istniejąca już polecenie „Wielkość liter" zostało rozszerzone w celu umożliwienia automatycznej zmiany tekstów
w zdaniu: dla każdego znalezionego zdania, pierwsza litera jest zamieniana na wielką.

Narzędzie może być użyte do wybranego lub wszystkich tekstów.
Obecna nowa wersja została rozszerzona o obsługę nazw widoków i arkuszy oraz zestawień.
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3: Menedżer Rodzin
„Menedżer rodzin” został wzbogacony o możliwość wczytywania rodzin z katalogiem typów.Ta metoda znacznie
zmniejsza wielkoć projektu i długość listy typów widocznych podczas pracy.
Kolejne istotne udoskonalenie polega na wsparciu dla obsługi lokalizacji sieciowej, dzięki czemu możliwe jest
wskazanie ścieżki sieciowej i wykorzystywanie wspólnego katalogu rodzin.
Kolejnym usprawnieniem w nowerj wersji jest możliwość łatwego otworzenia wybranej rodziny w edytorze
rodzin programu Revit.

4: Szybkie linie wymiarowe
W nowej wersji polecenie obsługuje selekcję wielu linii jednocześnie. Użytkownicy mogą wybrać wiele linii i
zatwierdzić selekcję. Linie wymiarowe są teraz tworzone jednocześnie dla wszystkich wyselekcjonowanych linii.

5: Szkicuj pręt
Poprzednia wersja programu oferowała możliwość automatycznej generacji szkiców dla prętów zbrojeniowych.
Pozwalało to wygenerować kształt zbrojenia wraz z długościami segmentów prętów. W tej wersji, pręty
wyrzucone umieszczane są wraz ze specjalnie przygotowaną etykietą.

Pręty wyrzucone mogą być generowane dla pojedynczej lub wielokrotnej seleckcji prętów.
Oprócz tego narzędzie generuje szkic zbrojenia zawartego w systemach (np. zbrojenia powierzchniowego) bez
usuwania ich z systemów.

6: Widok 3d dla każdego poziomu
W poprzedniej wersji narzędzie to było wykorzystywane do tworzenia widoków wszystkich poziomów
jednocześnie. W obecnej wersji polecenie została rozszerzone o możliwość wyboru poziomów.
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7: Połącz otwory
Narzędzia "Połącz otwory" zostały rozszerzone w celu obsługi otworów utworzonych za pomocą wystąpienia
rodziny. Umożliwia to między innymi łączenie otworów utworzonych przy pomocy polecenia "Otwory na
instalacje".
Polecenie można teraz stosować dla 2 lub więcej zwykłych otworów Revit, 2 lub więcej otworów typu
wystąpienie rodziny, lub dla kombinacji obu sytuacji.
Uwaga: Dla nowo dodanj funkcjonalności, polecenie "Połącz w jeden optymalny otwór" zwraca ten sam wynik
jak polecenie "Połącz otwory w jeden otwór prostokątny", ponieważ rodziny zawartye w instalacji
obsługują tylko prostokątne lub okrągłe kształty.

8: BIM Connect
Udoskonalenia w synchronizacji
 W pewnych przypadkach elementy liniowe które nie były pionowe (w ramach tolerancji kąta pochyłu)

były raktowane jako belki, a nie jako słupy. Począwszy od tej wersji, uwzględniamy jest w takim
przypadku typ konstrukcyjny takiego elementu z projektu Revit. Poprawka ta ma zastosowanie
wyłącznie dla synchronizacji.
 Przekroje kołowe w Revit definiowane sa poprzez średnice a w Advance Design poprzez promień, co
w momencie synchronizacji było sygnalizowane za każdym razem, nawet gdy nie było zmian w
wymiarach w obu modelach.
Ten problem został rozwiązany w tej wersji. Użytkownik może teraz wybrać czy mapowanie odbywa się
przy wykorzystaniu średnicy czy promienia.



Jeśli podczas synchronizacji wykryta była zmiana przekroju, wówczas pojawiała się również
informacja o zmodyfikowanym materiale. W obecnej wersji zmiany materiału są pokazywane jedynie
jeśli faktycznie miały mejsce.

Ulepszenia importu
 Komponent do przekazywaina obciążeń z Advance Design został ulepszony w najnoweszej wersji


BIM Connect.
Zmiany objęły między innymi poprawę przyjmowania wartości sił w przypadku użycia różnych wersji
separatora dziesiętnego.
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