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Introducere în versiunea GRAITEC Advance PowerPack pentru 
Revit® 2017 

 
Graitec Advance PowerPack pentru Revit® este o suită completă de instrumente, functionalități și template-uri 
pentru productivitate crescută, esențială pentru utilizatorii de Revit din toate industriile. Conceput ca un însoțitor 
vital pentru Revit, PowerPack aduce peste 60 instrumente unice ce acoperă o gamă largă de cerințe, de la 
gestionarea familior și fișierelor până la coordonare BIM și legături cu Excel.  

Noua versiune de PowerPack pentru Revit® 2017 include cereri de la utilizatori din toate domeniile, oferind 
printre altele: legături BIM cu fișierele Excel, capacitatea de a afișa elemente ascunse într-o vedere, 
configurarea și reprezentarea noilor vederi de impact, și, pentru utilizatorii MEP, posibilitatea de a adăuga și 
particulariza golurile în jurul tuturor elementelor de instalații din cadrul proiectului pentru a evita coliziunile.  

Un alt instrument impresionant, solicitat de către 99,9 % dintre utilizatorii noștri, este noua comanda de 
numerotare care oferă posibilitatea de a aplica o nouă succesiune de numerotare sau de a renumerota orice 
cateogorie din proiectul curent și conține opțiuni avansate pentru adăugarea prefixelor, sufixelor, crearea de 
grupuri de numerotare, utilizarea de parametri într-un mod logic, în funcție de contextul în care este aplicată 
comanda. 

Inițial, PowerPack pentru Revit era livrat clienților Graitec ce utilizau Revit ca un beneficiu de loialitate, pentru a-i 
ajuta să-și aprofundeze cunoștințele și să poată folosi programul până în cele mai fine detalii. Acest lucru 
rămâne în continuare valabil, însă acum este posibilă și achiziționarea, făcând ca acest set unic de instrumente 
vitale pentru activitatea de zi cu zi să devină disponibil pentru orice utilizator Revit din întreaga lume.  

A fost necesar ca ribbon-ul să fie reorganizat pentru a include noile functionalități și a obtine o interfață ușor de 
utilizat: 

 
Deoarece noile instrumente sunt integrate printre cele vechi, utilizatorii sunt deja familiarizați cu panourile și cu 
aranjarea iconițelor și dispun încă de posibilitatea de a personaliza ribbon-ul în funcție de propriile nevoi. 
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Noutăți 
 

1: Compatibil cu Revit® 2016 și Revit® 2017 
Versiunea 2017 a programului GRAITEC PowerPack pentru Revit® este compatibilă cu versiunile 2016 și 2017 
ale Autodesk Revit®. Această compatibilitate se aplică, de asemenea, pentru plugin-ul BIM Connect care poate 
fi instalat separat de PowerPack. Toate comenzile sunt disponibile și funcționale pe ambele versiuni de Revit®, 
la fel ca și conținutul oferit la instalare. 

2: Numerotare 
Una dintre funcționalitățile cele mai solicitate și așteptate din versiunea 2017 este comanda generală de 
"Numerotare". Avantajul principal al acestei comenzi este că, folosind doar un singur instrument, utilizatorii pot 
aplica, reorganiza sau elimina o succesiune de numerotare pentru ORICE categorie încărcată în proiect. 
Complexitatea comenzii, care rezultă din aria vastă de aplicabilitate, este echilibrată de maniera intuitivă și ușor 
de aplicat în care acesta a fost concepută. 

 
În lista "Categorie" sunt afișate fie categoriile vizibile din vederea activă (când numerotarea se efectuează 
pentru vederea curentă), fie toate categoriile din document (când numerotarea se aplică pentru întregul proiect). 

 
În funcție de categoria pentru care se va fi aplica numerotarea, o listă de parametri specifici va fi încărcată. 
Aceștia ilustrează câmpul care va fi afectat de operația de numerotare (dacă parametrul selectat are deja valori 
atribuite, atunci, în mod implicit, acestea vor fi înlocuite de valorile nou create). 

 
Pentru fiecare categorie selectată, utilizatorul poate decide în continuare setările care vor fi aplicate pentru 
succesiunea de numerotare. Această secțiune include mai multe posibilități, cum ar fi atribuirea unui prefix sau 
a unui sufix, definirea unor separatori, alegerea tipului de număr și a stilului succesiunii, crearea unor grupuri în 
cadrul numerotării sau folosirea unor parametri dinamici pentru rezultatul final. 

 
Notă:  Orice modificare realizată în șablon este actualizată în timp real într-o previzualizare a schemei de 

numerotare obținute. 
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Un alt avantaj major al acestui instrument este că permite diverse moduri de a efectua selecția elementelor: 
utilizatorul poate renumerota toate elementele incluse în categoria aleasă, fie din vederea activă, fie din întregul 
document. În ambele cazuri, există direcții predefinite de numerotare din care se poate alege (în funcție de 
categoria selectată): 

 
În plus, utilizatorul poate impune o ordine dorită pentru numerotare selectând una dintre celelalte trei opțiuni: 
selecția prin fereastră, după o curbă sau prin selectare individuală. Pentru aceste situații, direcțiile predefinite nu 
sunt disponibile și modalitatea de selecție definită de utilizator este luată în considerare. 

 
O altă posibilitate de selecție este disponibilă atunci se dorește aplicarea numerotării pe sisteme de conducte și 
țevi. În această situație, utilizatorul este rugat să aleagă sistemele din proiect pentru care va fi aplicată operația 
de numerotare. 

 
Opțiunea „ Ordinea de Procesare" este înlocuită cu posibilitatea de a impune o numerotare în funcție de modul 
în care sunt definite ramura principală a sistemului și ramurile secundare. 

 
Notă: Ramurile secundare vor fi luate în considerare în funcție de lungimea lor descrescătoare. 

În plus față de metodele de selecție, utilizatorul are, de asemenea, alte posibilități fie de a personaliza 
numerotarea, fie de a alege acțiunile care se vor efectua pentru diferite situații întâlnite în timpul întregului 
proces de numerotare. Dintre aceste posibilități, cele mai importante sunt: 

 Secțiunea „Grupare”, ce permite utilizatorului să genereze o numerotare pe grupuri în funcție de 
valoarea unui parametru selectat, de toți parametrii de geometrie sau după ramuri. 
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 Setul de opțiuni „Excludere elemente din selecție”, util atunci când parametrul selectat, pe baza căruia 
se va efectua renumerotarea, are deja anumite valori pentru unul sau mai multe elemente. În acest 
caz, procesul le poate ignora și poate atribui elementului valori noi sau poate sări peste elementele 
detectate și numerota în continuare. 

 
O secțiune de căutare familii oferă posibilitatea de a exclude unul sau mai multe  obiecte dintr-o anumită 
familie și/sau un anumit tip. 

 
 În Revit, pentru anumite categorii, elementele pot avea valori identice ale mărcilor, caz în care 

secțiunea „Duplicate” ajută utilizatorul să decidă dacă procesul de numerotare va lua în considerare 
sau nu duplicatele. Există, de asemenea, o opțiune care poate fi bifată pentru a corecta sau rezolva 
orice duplicate identificate. 
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3: Date BIM: Legătură Excel 
O altă noutate majoră adusă de GRAITEC PowerPack pentru Revit® 2017 este posibilitatea de a sincroniza 
date, folosind o legătură bi-direcțională între Autodesk Revit® și Microsoft Excel, prin noul instrument puternic 
„Legătură Excel”. 

 
Utilizatorii pot exporta listele din Revit sau compune un tabel de parametri, pentru gestionare ulterioară în Excel. 
Odată modificate, comanda poate importa datele înapoi în Revit și listele sau valorile parametrilor vor fi 
actualizate în funcție de modificările efectuate. 

 
Notă:  Dacă aspectul listei în Revit este personalizat, atunci tabelul rezultat în Excel va păstra formatul ales în 

Revit. 

Cel mai impresionant aspect al acestui nou instrument este faptul că oferă o legătură puternică între proiectul în 
Revit și datele gestionate în Microsoft Excel. De asemenea, timpul alocat pentru modificarea și actualizarea 
datelor în oricare dintre cele două platforme este redus la minimum, deoarece procesul de organizare și 
documentare a proiectului în Revit se realizează cu precizie. 

Există mai multe metode prin care utilizatorii pot crea o astfel de legătură între un proiect Revit și o foaie de 
calcul Excel: 
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 Gol: Un link nou poate fi creat de la zero, ceea ce înseamnă că utilizatorul va selecta una sau mai 
multe categorii, alege din parametrii disponibili și genera un fișier Excel cu mai multe foi, câte una 
pentru fiecare categorie selectată.  

 Din link-ul existent: Un link nou se poate obține pornind de la unul deja existent, creând un duplicat 
care poate fi editat. Avantajul este că nu este necesar să fie repetat întregul proces pentru două link-
uri similare de la început.  

 Din lista curentă: În cazul în care comanda este aplicată într-o vedere de tip listă, atunci tabelul Excel 
rezultat va conține rânduri și coloane identice cu cele existente în lista din Revit. Prin modificarea 
datelor în fișierul Excel și importarea lor înapoi în Revit, vor fi afectate atât informațiile din listă, cât și 
elementele din model. 

 Din mai multe liste: Comanda poate fi folosită pentru a crea un fișier Excel cu mai multe foi, care 
conțin informații din mai multe liste incluse în proiectul curent.  

 Pentru selecția curentă în Revit: Categoria/categoriile pentru care se vor crea tabele în Excel pot fi 
limitate să rezulte dintr-o selecție de elemente în Revit. 

 Din întregul proiect: Pentru fiecare categorie încărcată în proiect, o foaie va fi creată în Excel, având 
posibilitatea de a exclude anumite categorii sau de a particulariza lista de parametri încărcați.   

După ce structura legăturii este decisă, operația de „Export” generează fișierul Excel, care poate fi deschis 
direct din dialogul de „Sincronizare”: 

 
Utilizatorii au posibilitatea de a salva link-uri ca șabloane care pot fi utilizate în continuare în alte proiecte. 
Șablonul se salvează ca un fișier *.xls care conține câmpurile din capul de tabel, și poate fi folosit pentru a crea 
un nou link plecând de la el. 

 
Notă:  Dacă lista din Revit are una dintre următoarele particularități: filtrere, sortare, grupare, atunci aspectul 

rezultat va fi păstrat pentru foaia generată în Excel. 
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4: Gestionare Vederi de Impact 
Planurile de cofraj conținând toate detaliile necesare pot fi acum obținute automat cu minim de efort și 
economisind timp, utilizând conceptul de „Gestionare Impact” propus de GRAITEC Advance PowerPack pentru 
Revit®. 

 
Rezultatul obținut se materializează în desene de bună calitate, eliminând lungul proces manual de 
particularizare a diferitelor setări și stiluri de reprezentare pentru toate categoriile de elemente utilizate pentru 
proiectul în Revit. 

 
Întregul proces de generare a vederilor de impact a fost conceput să fie aplicabil pentru mai multe situații, astfel 
încât utilizatorul poate alege să creeze una dintre următoarele vederi automate: 

 Planul de cofraj cu afișarea impactului elementelor situate deasupra plăcii: 
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 Planul de cofraj cu afișarea impactului elementelor situate sub placă: 

 
 Secțiune sau elevație cu afișarea impactului elementelor situate în fața peretelui: 

 



Noutăți în GRAITEC Advance PowerPack 2016 
 

 13 

 Secțiune sau elevație cu afișarea impactului elementelor situate în spatele peretelui: 

 
Unul dintre avantajele funcționalității este faptul ca oferă posibilitatea de a genera mai multe vederi în același 
timp. Lansarea comenzii într-o vedere în plan va permite generarea de desene de cofraj, fie plecând de la 
vederea activă, fie pentru o selecție multiplă de vederi: 

 
Elementele sunt reprezentate în stiluri diferite, în funcție de cum sunt tratate la crearea vederilor: ca elemente 
de nivel curent sau ca zone de impact. În ceea ce privește aspectul vizual, pentru fiecare categorie de elemente 
se pot seta: tipul și grosimea liniilor, culorile și hașurile. 
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Pentru a optimiza timpul consumat pentru detalierea completă a planurilor rezultate, prin bifarea opțiunii 
„Duplicare cu detalii” vor fi generate vederi care conțin toate informațiile din desenul original. Funcționalitatea, 
oferă, de asemenea, posibilitatea de a salva sau de exporta configurațiile, odată ce acestea au fost stabilite, 
astfel încât să poată fi utilizate în continuare în alte proiecte. 

Avantajul major al acestei comenzi este acela că vederile rezultate sunt complet conectate la modelul 3D în 
orice moment. Acest lucru înseamnă că orice schimbare efectuată în model va ajusta automat geometria, și 
apoi vederea de impact corespunzătoare va fi marcată ca „De actualizat”. 

Este necesară o actualizare a desenelor pentru ca efectele să fie vizibile în reprezentările vederilor. 

Toate vederile afectate de modificările de geometrie vor fi marcate prin culori, și utilizatorul poate decide dacă 
vrea să le actualizeze pe toate în același timp, sau prin selecție. 

 
Notă:  Dacă modelul conține elemente înclinate, impactul este afișat ca intersecție a elementelor cu planul de 

taiere al noii vederi. 

Comanda include și situația când elementele sunt parțial ascunse de o altă entitate, prin urmare, pentru același 
element, se vor afișa două reprezentări diferite, una pentru partea vizibilă, una pentru cea acoperită. 
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5: Goluri Țeavă 
GRAITEC PowerPack pentru Revit® 2017 propune, de asemenea, o metodă pentru crearea și decuparea 
golurilor în elementele de construcții în jurul elementelor de instalații. Denumită la modul general „Goluri Țeavă”, 
comanda poate fi, de fapt, aplicată pentru conducte, țevi și paturi de cabluri. Avantajul ei major constă în 
posibilitatea de a actualiza configurația în orice moment și de a verifica prezența golurilor în elementele 
structurale. 

 
Orice intersecție între elementele rigide de instalații (țevi, conducte, paturi de cabluri) cu elementele structurale 
(pereți, plăci și radiere de fundații, tavane, grinzi și stâlpi) este detectată automat în proiect și afișată într-un 
tabel în interiorul dialogului.  

 
Informații suplimentare cu privire la fiecare intersecție sunt incluse, de asemenea, în listă. Dintre acestea, cele 
mai importante sunt forma și dimensiunile țevii și tipul elementului structural. 

Notă:  În dialog este inclusă o opțiune pentru evidențierea fiecărei intersecții, cu scopul de a identifica în cadrul 
proiectului poziția elementului MEP pentru care este creat golul.  

 
Din acest dialog, utilizatorul are posibilitatea de a alege forma golului care va fi creat: fie dreptunghiular, fie 
circular. În plus, față de elementul real, golul va fi creat cu un anumit decalaj, care poate fi setat independent 
pentru fiecare intersecție sau definit în panoul „Configurații”. 
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Notă:  Utilizatorii pot alege ca valorile implicite ale decalajului să fie diferite pentru fiecare categorie de 
elemente, în funcție de dimensiunile acestora. 

 
Notă:  Unitățile afișate în dialog sunt cele definite în Revit pentru câmpul „Dimensiune Țeavă” din disciplina 

Instalații aflată în dialogul de Unități. 

Orice modificare efectuată în model (adăugarea/ștergerea elementelor de instalații, schimbarea poziției sau 
dimensiunilor țevii sau elementului structural, sau necesitatea de a ajusta decalajele sau formele) poate fi 
aplicată în proiect executând comanda din nou. Modificările vor fi detectate automat, oferind utilizatorului 
posibilitatea de a decide cu privire la măsurile pe care trebuie să le aplice. 

 
Notă:  Elementele șterse sau modificate sunt evidențiate cu portocaliu, iar cele care sunt create, dar nu au 

nevoie de actualizări sunt evidențiate cu verde. 

Comanda se aplică și în cazul în care țevile intersectează elementul structural sub un unghi diferit de 90 de 
grade, sau atunci când acestea sunt rotite față de poziția ortogonală. Intersecția este detectată în mod similar și 
golurile sunt create în mod corespunzător. 

Notă:  Detectarea intersecțiilor se poate face fie pentru întregul proiect, fie pentru elementele de instalații 
incluse în selecție. De asemenea, elementele șterse sau modificate sunt evidențiate cu portocaliu, iar 
cele care sunt create, dar nu au nevoie de actualizări sunt evidențiate cu verde. 
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Comanda se bazează pe folosirea familiilor de goluri create ca Generic Model. Acestea sunt incluse în setup și 
pot fi editate în orice moment 

 
Notă:  Se poate lucra cu fișiere atasate tip MEP și Arhitectură. 

6: Descriere Țevi 
Printre alte comenzi aplicabile pentru proiecte de instalații, această versiune de PowerPack include și 
posibilitatea de a adăuga automat etichete și adnotări pentru categoriile de conducte și țevi. 

 
Comanda „Descriere Țevi” detectează automat sistemele din cadrul proiectului și, cu un minim de efort și setări 
ale utilizatorului, adnotările pot fi generate având o poziție fixă sau păstrând distanța dintre ele în scopul de a 
obține o vedere finala curată și organizată. 

Notă:  Comanda este disponibilă doar în vederile 2D: vederi în plan, secțiuni și elevații. 
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În scopul de a gestiona mai bine sistemele din proiectele mari, utilizatorul are posibilitatea de a alege pentru ce 
elemente se vor genera adnotații, și de a le evidenția pe ecran. 

Comanda se aplică pentru țevi și conducte, indiferent dacă acestea sunt rigide sau flexibile.Pentru ambele 
categorii, sunt disponibile secțiuni unde utilizatorul poate decide configurația etichetelor care urmează să fie 
inserate. 

 
În afară de aceastea, este inclusă și o secțiune specială pentru a decide poziționarea efectivă a etichetelor. 
Pentru fiecare categorie, utilizatorul are posibilitatea de a alege introducerea etichetelor fie la o distanță fixă, fie 
la un punct fix (începutul, mijlocul sau sfârșitul segmentului). 

 
Poziția va fi aceeași pentru toate elementele selectate, ceea ce înseamnă că, atunci când se rulează comanda 
de mai multe ori, utilizatorul poate genera poziții diferite pentru diferite elemente ale aceluiași proiect. 
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7: Parametri comuni suplimentari 
Această versiune de PowerPack include noi parametri comuni în scopul de a ușura procesul de documentare a 
proiectelor cu toate informațiile necesare. Noii parametrii sunt: Grosime Placă, Finisaje Cameră și Grosime 
Țeavă. 

 
Parametrul „Grosime Placă” completează suita de parametri structurali, în scopul obținerii unui set complet de 
dimensiuni și utilizării lor în continuare în etichete și liste pentru filtrarea informațiilor. Comanda adaugă 
parametrul G. Slab Thickness care interoghează grosimea plăcii. Parametrul poate fi găsit în proprietățile 
oricărei plăci din proiect. 

 
Instrumentul „Finisaje Cameră” este o altă noutate adusă de această versiune, oferind posibilitatea de a detecta 
toate tipurile de podea prezente într-o cameră specifică și de a adăuga parametrul G. Floor Type. Acesta se 
aplică pentru plăci și tavane în mod similar și poate fi atribuit separat pentru fiecare cameră: selecția multiplă 
este permisă atunci când un tip de pardoseală poate fi găsit în mai multe camere.  
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Parametrul este adăugat ca o proprietate a camerei, prin urmare, va fi afișat la interogarea proprietăților 
camerei selectate. 

 
Comanda „ Grosime Țeavă ” creează un parametru comun, G.Thickness, care interoghează grosimea peretelui 
țevii. Acest parametru poate fi folosit pentru etichetarea anumitor tipuri de țevi (plastic, oțel inoxidabil, cupru). 

 
Parametrul poate fi găsit în proprietățile oricărei țevi din proiect, iar valoarea lui se calculează ca diferența dintre 
diametrul exterior și cel interior al țevii, împărțită la 2. 
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8: Coordonate și Nivel 
 

 
Comanda „Coordonate și Nivel” adaugă o serie de noi parametri comuni pentru elementele structurale: fundații, 
stâlpi, grinzi, pereți și plăci.  

Parametrii nou adăugați sunt grupați în secțiunea „Geometric Position”, care poate fi găsită în proprietățile 
fiecărui element. 
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Notă:  Parameterii G.Coord X, G.Coord Y, G.Coord Z sunt detectați în raport cu Survey Point, în timp ce 
valorile pentru G.TopoCoord X, G.TopoCoord Y, G.TopoCoord Z se calculează referindu-se la Project 
Base Point. 

 
Pentru fundații și stâlpi, sunt adăugați 6 parametri de coordonate și informații despre Nivel, în timp ce pentru 
celelalte elemente este afișat numai parametrul „Nivel”. 
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9: Conținut localizat nou 
Pentru această versiune de PowerPack, s-a actualizat conținutul librăriilor furnizate la instalare și au fost incluse 
mai multe familii pentru Marea Britanie, Franța și Republica Cehă.  

Toate familiile au watermark adăugat și au fost redenumite, utilizând nume noi, intuitive. 

Plugin-ul include un număr total de 1131 de familii, structurate pentru fiecare țară în diferite categorii: Adnotări, 
Elemente Structurale, Elemente de Detaliu, etc. 
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Îmbunătățiri 
Versiunea 2017 de PowerPack vine cu o serie de îmbunătățiri aduse comenzilor deja existente, în scopul de a 
optimiza comportamentul instrumentelor și de a îndeplini așteptările utilizatorilor. 

1: Acceptarea selecției prin tasta Enter 
PowerPack pentru Revit include mai multe comenzi care necesită la un moment dat o selecție multiplă 
(„Generator Vederi/Planșe”, „Copiere Armături”, „Ștergere Armătură”, „Finisaje Cameră” etc). În versiunile 
anterioare, aprobarea selecției se realiza printr-un click pe butonul „Finish” din bara de stare a comenzii. 

 
Acest lucru poate fi acum evitat, având posibilitatea de a aproba selecția apăsând doar tasta Enter de la 
tastatură. 

2: Afișare Text 
Aplicabilitatea comenzii deja existente „Afișare Text” a fost extinsă pentru a include și posibilitatea de a schimba 
automat textele în format de porpoziție: pentru fiecare propoziție găsită, prima literă va fi transformată în 
majusculă. 

 
Comanda poate fi folosită pentru a ajusta textul selectat sau pentru a converti toate textele odată. 

Funcționalitatea a fost extinsă pentru a include, de asemenea, convertirea numelor pentru vederi, liste și planșe 
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3: Administrare Familii 
Incepand cu versiunea curentă, clienții pot utiliza dialogul „Administrare Familii” pentru a încărca familii de 
catalog. Această strategie contribuie la reducerea dimensiunilor proiectului și micșorează lungimea listei la 
selectarea tipurilor din familie. 

O altă îmbunătățire majoră este suportul pentru locațiile de rețea care să permită comenzii Administrare Familii 
sa căute familiile din rețea. 

În plus, editorul de familii poate fi acum încărcat direct din dialogul „Administrare Familii”. 

4: Cotare Rapidă 
Comportamentul acestui instrument a fost îmbunătățit pentru a permite selecția mutiplă. Utilizatorul poate alege 
mai multe linii de detaliu pentru care să aplice comanda. Cotele vor fi create pentru toate liniile incluse în 
selecție. 

5: Detaliu de Bară 
Versiunea anterioară de PowerPack a adus posibilitatea de a genera automat detaliile de bară pentru armături. 
Cu toate acestea, în plus față de forma și dimensiunile create, în această versiune, detaliul de bară este plasat 
automat cu o etichetă alături. 

 
Acesta poate fi generat și pentru selecție unică și multiplă a armăturilor. 

În plus, instrumentul generează detalii pentru armăturile incluse în sisteme (cum sunt armările de suprafețe), 
fără a îndepărta proprietatea de sistem. 

6: Vedere 3D pentru fiecare nivel 
În versiunea anterioară, acest instrument era folosit la crearea vederilor pentru toate etajele din proiect în 
același timp. Acest comportament a fost completat cu posibilitatea de a alege pentru ce etaje vor fi create noile 
vederi. 
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7: Unire Goluri 
Comanda „Unire Goluri” a fost îmbunătățită pentru a suporta și golurile create cu familii. Prin urmare, poate fi 
aplicată pentru entități create utilizând, de exemplu, comanda pentru „Goluri Țeavă”. 

Funcționalitatea poate fi aplicată pentru 2 sau mai multe goluri de Revit, pentru 2 sau mai multe goluri create cu 
familii sau pentru o combinație dintre cele două situații.  

Notă:  Pentru situatiile nou adăugate, comanda „Unire într-un gol optim” va avea  același rezultat ca și „Unire 
într-un singur gol dreptunghiular”, deoarece familiile incluse în instalare sunt numai de formă 
dreptunghiulară sau rotundă.  

8: BIM Connect 

Sincronizare 
 Existau unele probleme la sincronizarea elementelor liniare care nu sunt verticale (au o toleranță de 

unghi): acestea erau considerate ca fiind grinzi și nu stâlpi. Începând cu această versiune, tipul 
structural al elementului de sincronizat se bazează pe elementul său corespunzător din Revit. Această 
îmbunătățire se aplică NUMAI pentru comanda de sincronizare. 

 Secțiunile circulare ale stâlpilor sunt definite în Revit prin diametru și în Advance Design prin rază, prin 
urmare, apăreau mereu în fereastra de sincronizare ca fiind modificate, chiar dacă nu se efectau 
modificări între cele două modele.  

Problema a fost corectată pentru această versiune. Utilizatorul are posibilitatea acum să aleagă dacă 
maparea se realizează prin rază sau prin diametru. 

 
 În cazul în care secțiunea unui element era schimbată în timpul sincronizării, materialul apărea ca fiind 

modificat. Această problemă a fost rezolvată și acum materialul este păstrat în timpul transferului. 

Import 
 Metoda de transfer a eforturilor din Advance Design a fost îmbunătățită pentru versiunea curentă de 

BIM Connect. 
 Anumite probleme legate de setările și interpretarea eforturilor, cauzate de poziția separatorul zecimal 

au fost corectate pentru această versiune. 
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