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Nowości
1: Kompatybilność z Revit® 2018 and Revit® 2019
GRAITEC PowerPack for Revit® w wersji 2019 jest kompatybilny zarówno z wersją Autodesk Revit® 2018, jak i
2019. Obejmuje to również wtyczkę BIM Connect, która może być zainstalowana niezależnie od PowerPack. W
obu wersjach programu Revit® wszystkie polecenia są dostępne i w pełni funkcjonalne.
Ta wersja PowerPack daje możliwość instalacji tylko niektórych elementów, takich jak Menadżer rodzin,
Połączenie z Excel i Menadżeer znaku wodnego.

2: Nowy Section Box
Od wersji GRAITEC PowerPack for Revit® z 2019, w zakładce Widoki 3D dostępne jest zupełnie nowe
narzędzie do tworzenia Zakresu Przekroju, które pozwala użytkownikom na szybkie przesuwanie zakresem
przekroju w czasie rzeczywistym za pomocą prostego przewijania myszą.

Nowe narzędzie Section Box

W widoku 3D użytkownik może aktywować narzędzie Section Box poprzez kliknięcie na nie w zakładce Widoki
3D. Po aktywacji użytkownik może wybrać z rozwijalnej listy żądaną płaszczyznę do przecięcia, tj. X,Y,Z,
(domyślnie włączona jest płaszczyzna Z).

Wybór płaszczyzny

Po wybraniu żądanej płaszczyzny przytrzymaj przycisk Ctrl I przwijaj kółko myszki Ctrl+Middle Mouse Button
(MMB), aby szybko przesuwać płaszczyznę.

Przewijaj zakres przekorju

Użytkownicy mogą zdefiniować długość skokowego przesuwania przekroju, określając wartość w oknie.
Domyślnie rozpoznawalne są jednostki projektu, wartości są rozpoznawane również przez wpisanie konretnej
jednostki (m, cm, mm itd.).
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Modyfikuj wartość skokowego przesuwania przekroju

Ponadto, nowy Zakres przekroju daje użytkownikowi elastyczność w zakresie przełączania przeciwległych
płaszczyzn za pomocą jednego kliknięcia, dzięki temu możemy ciąć model z przeciwległej strony.

Przełączanie płaszczyzn

Dzięki narzędziu Section Box modelowanie staje się łatwiejsze i wydajniejsze, dając użytkownikom większą
elastyczność i kontrolę nad modelem w czasie rzeczywistym.
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3: Połączenie z Excel
Połączenie z Excel w wersji 2019 daje użytkownikom większą kontrolę nad zarządzaniem wymianą informacji
o modelu, pomiędzy arkuszami kalkulacyjnymi Excel a programem Revit i odwrotnie.
Podczas importowania pliku Excel z powrotem do programu Revit® upewnij się, że opcja Pokaż podgląd przed
zaimportowaniem danych do programu Revit jest zaznaczona na polu Synchronizacja. Po kliknięciu
przycisku Import otwiera się okno dialogowe Podgląd importu z różnymi opcjami dotyczącymi zmienionych
danych i działań do wykonania (użytkownik może zachować zmiany dokonane w programie Excel lub zachować
wcześniejsze dane programu Revit®). Ponadto umożliwia użytkownikom modyfikowanie wartości z programu
Revit, Excel lub obu, w zależności od potrzeb.

Podgląd importu połączenia z Excel

Filtry w Excel
Nowa wersja narzędzia Połączenie z Excel umożliwia użytkownikom wybór filtrów w programie Excel, dając
możliwość filtrowania elementów według odpowiadających im wartości parametrów, co daje możliwość łatwego
zarządzania arkuszami programu Excel.

Połączenie z Excel (Filtrowanie wyeksportowanych danych)
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4: Wyszukiwanie elementu
Polecenie Wyszukiwanie elementu posiada teraz dodatkową funkcjonalność: pozwala użytkownikom Zapisać
zestaw wyników wyszukiwania jako Filtr wyboru, który później może być użyty do zdefiniowania filtrów
widoczności.
Użytkownicy mogą teraz wyszukać elementy za pomocą reguł filtrowania (=, !=, <, <=, >, >=) i zapisać zestaw
wyboru, jak pokazano poniżej.

Opcje wyszukiwania elementu

Wcześniej zapisane Filtry wyboru pojawiają się w oknie Dodaj filtry w obszarze Widoczność/Grafika, z tymi
samymi regułami filtrowania, które zostały zdefiniowane powyżej. Widoczność elementó filtrowanych można
nadpisać.

Nadpisanie grafiki za pomocą filtrów utworzonych przez Wyszukiwanie elemetów
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5: Menadżer rodzin
Nowe aktualizacje w Menadżerze rodzin umożliwiają użytkownikom zapisywanie i ładowanie żądanych
konfiguracji ładowanych rodzin jako plików XML.
Podczas dodawania nowego folderu, użytkownicy mają możliwość usunięcia plików kopii zapasowych z folderu
i załadowania tylko aktualnych plików. W tej wersji dodawana jest również opcja zmiany nazwy dla folderów.

Opcje Menadżera rodzin
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Rozwijalna lista Menedżera rodzin posiada dwie zaktualizowane opcje: Usuń pliki kopii zapasowej i
Aktualizacja pliku.
Usuń pliki kopii zapasowej umożliwia użytkownikom usuwanie plików kopii zapasowych utworzonych przez
program Revit z wybranego folderu.

Folder przed użyciem narzędzia do Usunięcia plików kopii zapasowej

Folder po użyciu komendy Usuń pliki kopii zapasowej

Aktualizacja pliku daje użytkownikom elastyczność w aktualizowaniu żądanego pliku lub folderu rodzinnego.

Fig 4.2 Family Manager File updater
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6: Linia modelu
A new improvement allows users to choose the desired Line style as shown below:

Stele linii modelu

Teraz użytkownicy mogą łatwo zdefiniować domyślny styl linii modelu, który można filtrować i kontrolować w
oknie dialogowym Widoczność/Grafika.
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Uwaga
1: Dodawanie parametrów
Dodatkowe parametry, takie jak Elewacja (GK/DK) belki i inne, zostały zintegrowane w programie Revit® w
obszarze Właściwości. W związku z tym parametry te są domyślnie ukryte w pakiecie PowerPack for Revit®,
począwszy od wersji 2019. Dlatego na liście rozwijanej Dodaj parametry znajduje się domyślnie pięć
parametrów. Aby aktywować więcej współdzielonych parametrów, kliknij polecenie Dostosowywanie
PowerPack w Power Pack for Revit® , kliknij zakładkę Dostosowanie wstążki i zaznacz żądane parametry
na liście.

Dodawanie współdzielonych parametrów
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