
Nova verzija programa ArchiCAD 12 
še izboljša svoj položaj kot najbolj prilagodljiva arhitekturna rešitev v BIM kategoriji. Glavni 
cilji pri razvoju nove verzije programa ArchiCAD 12 so bili povečanje hitrosti, nove možnosti arhitekturnega 
oblikovanja in izdelava še bolj nazorne dokumentacije.  To so dosegli s podporo večjedrnim procesorjem, novim 
orodjem za oblikovanje obešenih fasad ter inovativnimi 3D dokumenti, kar je novost med BIM aplikacijami.

ArchiCAD 12 je prva BIM 
rešitev, ki izkorišča tehnologijo 
večjedrnih procesorjev. Pri 
izdelavi 3D pogledov, prerezov 
in fasad narejenih iz modela 
virtualne zgradbe, opazimo 
precejšno povečanje hitrosti 
vsled podpore računalnikom  z 
večjedernimi procesorji. 

Obešene fasade, prikaz samo 
nosilne  konstrukcije zgradbe 
in upravljanje s povezanimi 
moduli poenostavijo in 
pohitrijo arhitekturno 
oblikovanje zgradbe, ter 
izboljšajo koordinacijo na 
celotnem projektu. 

Izboljšave 2D in 3D 
dokumentacije, kot je novo 
upravljanje s šrafurami in 
trirazsežni dokumenti, prvič 
v BIM rešitvah, pomagajo 
uporabnikom pridobiti 
nova naročila in nazorno 
prikažejo projekt naročniku, 
sodelavcem in izvajalcem. 
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1. Hitrost – ArchiCAD 12 je prva BIM rešitev, ki v celoti izkorišča prednosti danes 
običajnih večjedrnih procesorjev pri izvajanju računsko najzahtevnejših operacij 
arhitekturnega modeliranja in izdelavi projektne dokumentacije, kot so osveževanje 
3D pogledov, izdelava prerezov, zoomiranje in pomikanje v 2D pogledih in v 
projektnih listih.

2. Obešene fasade (Curtain Wall) – Novo orodje omogoča uporabnikom 
enostavno oblikovanje sistemov obešenih fasad. Inovativna hierarhična struktura 
sestavljena iz sheme, elementov okvirja, panelov in dodatkov zagotavlja oblikovanje 
in dokumentiranje fasade do najmanjšega detalja.

3. Prikaz delne strukture – Nov tip pogledov sedaj omogoča prikaz le nosilnega 
dela konstrukcije, kar močno poenostavi sodelovanje z drugimi strokami, predvsem s 
statiki.

4. Upravljanje z moduli – Upravljanje in prikaz strukture povezanih modulov, 
samodejno osveževanje vgnezdenih modulov, ter zmanjšana velikost datotek bodo 
dvignile vašo produktivnost in koordinacijo dela pri velikih projektih.

5. Izboljšan StairMaker – Bolj prilagodljiv 2D prikaz stopnic z možnostmi prikaza 
ograje, poljubnega opisa bo odpravil potrebo po ročnem popravljanju tlorisa. Dodani so 
tudi štirje novi tipi stopnišč.

6. 3D Dokumenti – Poljuben 3D pogled lahko spremenimo v nov tip zapisa, 
v katerem je mogoče kotiranje, opisovanje in dodajanje 2D elementov. Pogled 
je vedno živ in se osvežuje skupaj z modelom. Nova možnost jasne predstavitve 
detajlov projekta zmanjša zaplete ob gradnji, ki lahko povzročijo dodatne stroške.

7. Izboljšave šrafur (Fill) – ArchiCAD 12 uvaja nove tipe šrafur, vključno s prosojnimi 
polnimi, prelivajočimi in rasterskimi šrafurami. Te novosti omogočajo arhitektu, da ostane 
v okolju programa ArchiCAD tudi za izdelavo visokokakovostnih 2D prikazov, prerezov in 
pogledov.

8. Pomik objektov  (Nudge) – Izbrane objekte lahko sedaj premikamo v vseh 
smereh tudi s pomočjo tipke Shift in smernih tipk, podobno kot je to običajno v mnogih 
pisarniških programih.  Velikost pomika nastavimo skupaj z nastavitvami mreže.

9. Poravnava in razporejanje (Align & Distribute) – Poleg pomikanja lahko 
izbrane objekte tudi poravnamo po nekem robu ali krogu oziroma jih vzdolž črte ali loka 
razporedimo na enakomerni razdalji.

10. Uvoz in izvoz DWG 2008 – Nove možnosti vključujejo uvoz ACIS objektov 
(Autocad Solid), brisanje neuporabljenih atributov projekta, prenos vseh listov projekta v 
DWG model space in združitev več listov v eno samo DWG datoteko.

11. Izboljšanje postavljanje kotnic – Sedaj nam ni več potrebno izbirati 
smeri kotiranja pred začetkom ampak lahko smer dinamično spreminjamo med 
samim postavljanjem glavne kotirne črte. 

12. Načrti v PMK formatu – To je 2D linijski format programa ArchiCAD, ki 
omogoča lažje sestavljanje projektne mape pri velikih projektih, kjer je delo razdeljeno 
na več delovnih mest.
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Za več podrobnosti stopite v stik s predstavnikom podjetja Graphisoft v Sloveniji 
podjetjem PILON AEC ali obiščite: www.graphisoft.com ali www.pilon.si

Graphisoft in ArchiCAD sta registrirani in zaščiteni blagovni znamki podjetja Graphisoft. Vse ostale blagovne znamke so last 
njihovih dotičnih lastnikov.
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