
DELJENA
PRODUKTIVNOST

HITROST VARNOST PODATKOV DELOVNI PROCES
Zahvaljujoč novemu okolju za 
sodelovanje v ArchiCADu 13 je konec s 
dolgotrajnim čakanjem na sinhronizacijo 
projekta na strežniku. Naša najnovejša 
tehnologija imenovana Delta Server 
dramatično zmanjša pretok podatkov po 
omrežju, tako da sodelavci na projektu 
lahko sodelujejo na projektu v realnem 
času. Ista tehnologija omogoča delo na 
projektu tudi preko internetne povezave 
od koderkoli na svetu. 

Velik strah CAD/BIM managerjev je 
tudi izguba podatkov zaradi napake 
na omrežju ali strojni opremi: en sam 
pokvarjen računalnik lahko povzroči 
težave na projektu, ki ga je opravila 
celotna ekipa. Robustna sistemska 
arhitektura novega BIM Strežnika 
zagotavlja celovitost BIM projekta skozi 
ves čas. Vsaka poslana napaka preko 
omrežja je pravočasno zaustavljena.

Novo Teamwork okolje v ArchiCADu 
13, z dostopom do objektov na 
zahtevo in upravljanjem z napakami 
na strežniškem nivoju združuje 
prilagodljivost 2D procesa z 
zmogljivostmi modelno orientiranega 
sveta. Biroji lahko svojim zaposlenim 
zagotovijo še bolj učinkovit in 
osrednje nadzorovan sistem dela.
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DELJENJE PROJEKTA Z GRAPHISOFT BIM SERVER™
Modeliranje celotne zgradbe prinaša nove izzive ekipi v arhitekturnem biroju: Pri uporabi na velikih 
projektih se večkrat pojavijo ozka grla pri dostopu do modela in upravljanju z delovnim procesom. 
ArchiCAD 13 predstavlja prvič v BIM tehnologiji GRAPHISOFT BIM Strežnik za dostop do posameznih objektov 
v projektu na zahtevo in upravljanje projekta za skupine poljubne velikosti, tako znotraj biroja kot preko 
interneta.
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Graphisoft in ArchiCAD sta registrirani blagovni znamki podjetja Graphisoft. Vse ostale blagovne znamke so last njihovih dotičnih lastnikov.

13 RAZLOGOV ZA ARCHICAD 13

Kotiranje risb v popisih
Risbe oken in vrat v popisih lahko asociativno 
kotiramo in opisujemo neposredno v 
oknu popisa. S tem močno skrajšamo čas 
potreben za kasnejšo obdelavo popisov.

Zasukani pogledi
V ArchiCADu 13 lahko poravnamo projekt po 
svojih željah: preprosto zasukamo pogled 
na zaslonu pod poljubnim kotom. Sedaj 
lahko dele zgradb, ki niso v smeri x-y 
urejamo lažje in enostavneje, medtem ko 
poravnavo besedil samodejno poravnamo s 
končnim izgledom na listu.

Pametna šrafura izolacije
Čeprav so šrafure na voljo že od začetkov 
CADa, je risanje izolacije vedno prinašalo 
določene težave. V sestavah zidov in plošč v 
ArchiCADu 13 sedaj lahko uporabimo novo 
šrafuro, ki reši vse težave tako v 2D risbah 
kot v 3D dokumentih.

Izboljšano upravljanje z objekti
Izgled objektov iz knjižnice sedaj kontroliramo 
za vsak pogled posebej. Objekte, ki se pojavljajo 
le v enem projektu sedaj lahko zapišemo tudi v 
samo projektno datoteko, tako da preprečimo 
nadležno pojavljanje „missing library part” 
opozoril.

Izboljšave pri formatu DWG
ArchiCAD 13 prinaša veliko izboljšav pri 
branju in zapisu DWG datotek. Novosti 
vključujejo izbiro plasti pri uvozu in 
možnost zapisa več listov v eno samo DWG 
datoteko. 

Izmenjava podatkov z ostalimi 
strokami
ArchiCAD 13 podpira označevanje BIM 
elementov kot nosilne ali nenosilne 
konstrukcije, kar olajša prenos projekta z 
statične izračune.Na voljo imamo tudi tisoče 
standardnih jeklenih profilov neposredno v 
ArchiCADu 13. 

Izboljšave obešenih fasad!
Sisteme obešenih fasad, uvedenih v ArchiCAD 
12 lahko sedaj urejamo v kateremkoli 
pogledu. Referenčna linija fasade se lahko 
popravlja tudi v tlorisu, z uporabo običajne 
paletke.

Enhanced Automatic Dimensioning
ArchiCAD 13 omogoča še večjo prilagoditev 
samodejnega kotiranja arhitekturnih 
objektov. Poleg ostalega so mogoče tudi 
nove nastavitve kotiranja oken in vrat v 
tlorisu.

Izboljšave pri plošcah in strehah
Posamezen rob plošče ali strešine ima sedaj 
lahko poljuben naklo. Za vsak rob posebej 
lahko izbiramo tudi material in ga s tem 
prilagodimo materialu ostalih objektov. 

Dinamicni “Prikaz vsega” 
Nova možnost pri nastavitvah povečave 
(zoom) v nastavitvah pogledov omogoča 
sprotno prilagajanje velikosti risbe. Prikaz 
vsega (Fit in Window) tako dinamično 
prikazuje celotno vsebino posameznega 
pogleda. Ta novost je še poebej koristna 
pri popravljanju in za izdelavo celotnega 
prikaza na vstavljenih risbah.

Izboljšan ukaz “Najdi in Izberi”
Ukaz Najdi in Izberi (Find & Select) je sedaj 
razširjen z možnostjo dolo anja ve  vrednosti 
za posamezen iskalni kriterij. Tako lahko v 
ArchiCADu 13 izvajamo zelo zahtevna iskanja 
objektov po projektu. 

“Ravnilo”
Ravnilo je nova pomoč pri risanju, ki nam 
daje dinamično informacijo o vodoravnem 
in navpičnem položaju kazalca miške.S 
samo enim klikom na ravnilo lahko 
postavljamo tudi pomožne črte. Ravnilo 
prinaša veliko izboljšanje produktivnosti 
tudi pri razporejanju risb na listu. 

64-bit podpora v okolju Windows
Kot naravni naslednji korak, po uvedbi 
večprocesorske podpore v ArchiCAD 12, 
zadnja verzija programa izkorišča tudi vse 
prednosti 64-bitnega operacijskega sistema 
Windows.


