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Vítejte v Opentree 2022.1
GRAITEC s potěšením představuje nejnovější verzi předního softwaru pro správu dokumentů –
Opentree 2022.1, součást sady Graitec Advance.
Společnost GRAITEC se neustále snaží poskytovat svým váženým zákazníkům prvotřídní pokroky v
oblasti inovativních softwarových řešení a nedávné uvedení nového a modernizovaného sortimentu
produktů pro rok 2022.1 není výjimkou, což dokazuje, že jsou stále na vrcholu oboru, pokud jde o
poskytování špičkových softwarových řešení pro stavebnictví, AEC a stavební design po celém světě.

Tato verze je zaměřena na to, abyste měli možnost nakonfigurovat systém tak, aby řešil vaše
konkrétní konvence pojmenování, verzování a workflow. Současně poskytuje mnohem lepší
uživatelské prostředí při zpracování více dokumentů najednou spolu s řadou vylepšujících aktualizací.
Cílem tohoto dokumentu je upozornit na tyto aktualizace a představit vám Opentree 2022.1.
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Konfigurace Workflow

Opentree 2022.1 poskytuje uživateli možnost konfigurovat si sám Workflow, místo aby se spoléhal na
podporu Opentree, aby pro ně nakonfiguroval své Workflow.
Kromě vytváření Workflow a fází jsou uživatelé schopni přidávat úkoly do každé fáze, a proto řídit,
které úkoly mohou uživatelé provádět v každé fázi. Uživatel může například vytvořit fázi s názvem
"Koncept" a přiřadit úkol check out, aby bylo možné soubor v této fázi upravit. Zatímco ve fázi
"Schváleno" mohou místo toho přidat úkol Revize.
Existují dva typy úkolů, úlohy systému a úlohy Workflow. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že úlohy
Workflow mají za následek, že dokument prochází Workflow, tj. fáze dokumentu je aktualizována.
Pro úlohu Workflow Revize jsou uživatelé povinni poskytnout další informace týkající se keywords,
které mohou být nakonfigurován v jejich šablonách (tj. pokud chtějí například naplnit titulní blok
výkresu iniciály kontrolujícího).
Opentree 2022.1 také zavádí nový způsob konfigurace integrací CDE, což uživateli umožňuje
nakonfigurovat tolik integrací, kolik potřebují, a poté je jednoduše přiřadit k příslušným složkám.
Uživatel může například nakonfigurovat místní integraci SharePointu pro svou obchodní dokumentaci
a druhou integraci tak, aby nahrál příslušnou projektovou dokumentaci do prostředí BIM 360 Docs
svého klienta.
Poznámka: Stejně jako u předchozích verzí jsou všechny ostatní konfigurace (tj. typy složek, intents a
šablony atd.) stále nakonfigurovány prostřednictvím modulu Správce.
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Podokno Úkoly

Opentree 2022.1 poskytuje mnohem lepší uživatelské prostředí při zpracování více dokumentů,
zejména pokud je vyžadována interakce s uživatelem. Například checkout více výkresů s referencemi
již uživatel není vyzván k rozhodnutí, zda zkopírovat nebo checkout ovat reference pro každý výkres.
Výkresy jsou považovány za dávku a jako takové je uživatel vyzván pouze jednou a jejich odpověď se
použije na všechny checkout výkresy.
Dokončené úlohy kontroly navíc již nevyžadují, aby uživatel přijal úkol před další akcí dokumentu (tj.
dokument se již nezdá být "uzamčen").
poznámka: Následně se v podokně úkolů již nevytvářejí úkoly check in a check out. Tím se zabrání
tomu, aby se podokno úloh stalo plných úkolů vrácení se změnami, což v podoknu úloh umožňuje
soustředit se na úkoly, které vyžadují okamžitou pozornost uživatele, jako jsou úlohy kontroly. Proto
bylo na panel pásu karet přidáno tlačítko "Checked out", které spouští předdefinované vyhledávání a
uvádí všechny checked out dokumenty.
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Check out s referencemi

Opentree 2022.1 nyní vyzve uživatele při kontrole výkresu s nahrazenými referencemi, zda chtějí
vyřešit nahrazené reference na nejnovější verze. Bez ohledu na rozhodnutí uživatele budou stále
vyzváni, zda chtějí zkopírovat nebo check out reference na výkres.
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Nahradit

Opentree 2022.1 umožňuje uživateli nahradit dokument souborem v místním počítači nebo síti.
Nahradit, stejně jako jakýkoli jiný úkol, musí být nakonfigurováno v rámci příslušných fází. Uživatel se
například může rozhodnout povolit nahradit, když je dokument ve fázi "Koncept", ale ne, pokud je ve
fázi "Schváleno". To zajišťuje, aby uživatel dokument před jeho nahrazením revidoval.
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Kontrola a značky

Opentree 2022.1 umožňuje zkontrolovat více dokumentů jako jeden úkol a historie kontroly
dokumentů byla restrukturalizována, což má za následek mnohem přehlednější uživatelské prostředí.
Na panel nástrojů značek byl také přidán ovládací prvek textu, který uživateli umožňuje změnit písmo,
velikost a barvu textu.

A konečně, slovo Odmítnuto je nyní připojeno ke konci fáze odmítnutého dokumentu, například
"Koncept (Odmítnuto)".
poznámka: Chronologické pořadí historie kontrol bylo obráceno, tj. jako první. Tato změna byla
provedena také v podokně historie dokumentů.
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Revidovat

V Opentree 2022.1 má uživatel možnost nakonfigurovat úlohu Revize tak, aby uživatele vyzvala a
umožnila mu vybrat další revizi a/nebo verzi. Pokud je tato aktualizace nakonfigurována, umožní
uživateli vybrat více dokumentů a revidovat je všechny současně na revizi podle svého výběru, nikoli
na tu, kterou systém automaticky reviduje v rámci přednastavené sekvence revizí.
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Nahradit

Na kartě Zobrazení na panelu karet byla přidána možnost Zobrazit nahrazené. Při výběru jsou vedle
nejnovějších verzí uvedeny všechny předchozí dokumenty. Nahrazené dokumenty se zobrazují šedě
a jejich seznam dostupných úkolů je omezen na Zobrazení připojeno, Kopírování, Kopírování, Export
a Obnovení.
Tato možnost je k dispozici při prohlížení dokumentů ve složce i v důsledku vyhledávání. A v obou
případech lze nahrazené dokumenty zobrazit v podokně náhledu.
Na kartě Reference na panelu karet se také všechny nahrazené odkazy zobrazují šedě. Značí
uživateli, že se dokument neodkazuje na nejnovější verze těchto referencí.
Poznámka: Stejně jako všechny úlohy dokumentu je třeba nový úkol Obnovení nakonfigurovat podle
příslušných fází. Můžete se například rozhodnout, že nahrazené dokumenty ve fázi "Odmítnuto
klientem" by neměly být snadno obnoveny.
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Hledání

V Opentree 2022.1 bude hledání odstraněných složek respektovat možnost Všechny podsložky a
vrátí smazané podsložky, tj. již není omezen pouze na vrácení odstraněných složek v aktuální složce.
Poznámka: Při vyhledávání jsou nyní všechny podsložky výchozí možností, nikoli "Aktuální složka",
jak tomu bylo v předchozí verzi.
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Uživatelské rozhraní

Konečně, Opentree 2022.1 také poskytuje několik aktualizací uživatelského rozhraní, které jsou
následující.
Uživatel má nyní možnost uvolnit typ pořadového čísla při vytváření dokumentu, tj. uživatel již není
vázán pouze pomocí tlačítek plus a minus.
Zobrazení seznamu dokumentů lze nyní třídit jednoduchým kliknutím na záhlaví požadovaného
sloupce.
Na panelu karet byl e-mailový odkaz přidán do části Schránka na kartě Domů. Po kliknutí na toto
tlačítko se vytvoří e-mail obsahující hypertextové odkazy na vybrané dokumenty.
Při vyplňování keywords se nyní klávesy se šipkami nahoru a dolů pohybují mezi položkami seznamu
v rozbalovacím seznamu a karta se pohybuje mezi klíčovými slovy podle očekávání.
V části Aktuální zobrazení na kartě Zobrazení na panelu karet byly do seznamu dostupných sloupců
přidány datum editora a editor.
poznámka: Při vytváření a úpravách složky je nyní k dispozici možnost Povolit vytváření dokumentů,
která určuje, zda mohou uživatelé vytvářet dokumenty v této složce.
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