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Novinky 
 

1: Vyhledat prvek 
Nástroj je k dispozici v rámci kategorie Identifikace počínaje verzí GRAITEC Advance PowerPack pro Revit® 
2018 R2. Vyhledat prvek umožňuje vyhledávání v celé databáze projektu pomocí sady více přizpůsobitelných 
dotazů a seznamu dostupných parametrů. 

 
Seznam více dotazů - pomocí filtrů parametrů lze nastavit, jaké prvky se mají vyhledávat. Ve výchozím 
nastavení jsou povoleny všechny typy parametrů a seznam prvků může být filtrován vypnutím parametrů na 
jedno klepnutí myši.  

Vyhledat prvek umožňuje vyhledávání prvků v celém projektu, v aktuálním pohledu nebo předem označeném 
výběru. Všechny prvky, které odpovídají kritériím hledání, jsou po klepnutí na tlačítko Vyhledat vypsány v 
seznamu.  

Vyhledané prvky můžeme následně Vybrat, Zobrazit nebo Izolovat v projektu.  

Aktuální konfigurace může být nastavena jako výchozí (Deafault) a nové konfigurace lze přidat stisknutím 
tlačítka správce konfigurací . Dříve vytvořené konfigurace a požadované dotazy mohou být načteny k 
opakovanému použití.   

 

 

Poznámka:  Vyhledávání prvků lze také použít k nalezení objektů v modelu pomocí IdGtcParametru nebo 
čísla položky. 
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Lze provést více dotazů a kombinovat je do klauzulí s logickými operátory, takže na 3D modelu lze provádět 
pokročilé dotazy. 

 

2: Čáry modelu podle 

Příkaz Čáry modelu podle z kategorie Modelování vytvoří modelové čáry podle vybraných prvků. 

 

V Konfiguraci modelování je možné zvolit mezi režimy výběru Prvek, Plocha nebo Hrana.  

 
 

Režim výběru Prvek vykreslí modelové čáry podle všech hran prvku.Režim rozpozná všechny vrstvy elementu 
(například: sloučené vrstvy stěny). 

Režim výběru Plocha kreslí modelové čáry na okraji vybrané plochy, zatímco Hrana vykreslí čáry podle 
vybraných hran.  
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Osy rastru v aplikaci Revit můžou být také zobrazeny v 3D pohledu pomocí příkazu Převést na čáry modelu. 

 

3: Duplikovat výkresy 
Duplikovat výkresy je nový příkaz v kategorii Dokumentace pro rychlé a efektivní kopírování výkresů. Číslo 
výkresu a jméno výkresu lze přizpůsobit přidáním předpony a přípony a změnit i rohové razítko.  
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Pohledy na výkresech mohou být duplikovány s možností přiřazení šablony pohledu. Opět lze upravit název 
pohledu i název na výkresu. Poté příkaz zduplikuje vybrané výkresy a vytvoří duplicitní pohledy.  
 

  

4: Délka kabelů 
Délka kabelů, nový příkaz v části kartě Dokumentace, vypočítá délku kabelu z vybrané trasy. Vyberte 
počáteční a koncový element kabelové lávky a poté klikněte na Vypočítat možné trasy.  

  
 
Po výpočtu tras, může uživatel Zvýraznit zvolenou trasu nebo ji Převést na ruční - tím se níže zobrazí seznam 
obsažených prvků s možností přidat nebo odebrat prvky a přepočítat celkovou délku.  

V dialogovém okně se zobrazí celková délka s tvarovkami a celková délka bez tvrovek.  
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5: Výškové kóty 
 
Výškové kóty, nový příkaz na kartě Poznámky, který automaticky umístí do svislého řezu kóty úrovní podlaží. 
Uživatel musí vybrat místo, kde budou kóty umístěny.  

 
To, jaký druh kótovací čáry bude použit, lze definovat v rámci konfigurace poznámek. 
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Vylepšení 
 

1: Excel Link 
V nástroji Excel Link byla přidána nová funkčnost - Export/Import definic tabulek. Rozložení tabulky a definice 
mohou být exportovány do souboru (*.xml) nebo dříve uloženou definici importovat a použít v jiném projektu. 

 
Kromě toho editor tabulky nyní obsahuje všechny hlavní vlastnosti jako například filtrování, řazení či 
seskupení a vzhled.  

   
 

2: Uspořádání oken 
U oblíbeného nástroje Uspořádání oken přibyly ve verzi 2018 R2 nové možnosti uspořádání - Horní a Dolní.  
Také přibyla čtyři nová tlačítka, která umožňují uživatelům uložit Automatické uspořádání oken, pro použití i při 
znovuotevření projektu. Možnost Uložení konfigurace projektu uloží aktuální nastavení a použije je v jiných 
projektech, zatímco možnost Načtení konfigurace projektu umožňuje uživatelům načíst dříve uložené 
konfigurace.  
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Před uzavřením pohledu v aplikaci Revit aktivujte režim automatického uspořádání aktivního pohledu tak, aby 
při opětovném otevření pohledu byla všechny okna nastavena ve stejné pozici na základě dříve nastavených 
předvoleb. 
 

 
 

3: BIM Connect 
 
Verze Advance PowerPack pro Revit 2018 R2 nabízí možnost exportu pouze konstrukční vrstvy stěn, z modelu 
aplikace Revit do Advance Design. Možnost je k dispozici v dialogovém okně nastavení BIM Connect.  
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Tato nová funkce přináší možnost exportu modelu aplikace Revit spolu s jeho vícevrstvými stěnami do jednoho 
modelu Advance Design zahrnujícího pouze konstrukční stěny stím, že se drží jen konstrukční část modelu.  
 

 
 
Kromě toho BIM Connect nyní umožňuje importovat proměnné zatížení z Advance Design do Revitu.  
 

 
 

4: Listy do DXF  
 
Advance PowerPack pro Revit 2018 R2 umožňuje použít výsledný soubor DXF, generovaný pomocí funkce list 
do DXF, v pohledu návrhu.  
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