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Újdonságok az Allplan 
2014-1-ben 

Üdvözöljük 
Tisztelt hölgyeim és uraim, 

Az Allplan 2014 BIM megoldás pontosan az építési szakma jelenlegi 
és jövőbeni igényeire van szabva, és a nagy teljesítményű építő-
elem-orientált 3D modellje tökéletes alapot kínál a Building 
Information Modeling (épületinformáció modellezés) számára: A nyílt 
platform támogatja az épületek holisztikus és optimalizált tervezését, 
kivitelezését és üzemeltetését gyakorlatilag valamennyi érintett szá-
mára. Tervezési hibák elkerülhetők és az átalakítás költségei meg-
spórolhatók. Az interfészek nagy száma az összes nagyobb rendszer 
felé zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé az építőmérnökök, 
építészek, költségtervezők, építési vállalkozók és létesítmény vezetők 
között. 

A 2014-1 verzióban a komfortos ablakot és ajtót további objek-
tum-modellezőkkel bővítettük ki szekcionált kapukhoz, redőnyökhöz, 
toló zsalugáterekhez és ablakpárkányokhoz, mint ahogy a fogók 
funkcionalitását is kiterjesztettük az elemek direkt módosításához. Az 
elhelyezési egyenesek átvételével a 3D vasalásban, az IFC hálóvasalás 
interfésszel, valamint számos egyéb újítással szeretnénk egy meg-
bízható eszközt az Ön kezébe adni az integrált tervezéshez. 

Sok sikert kívánunk Önnek 

Nemetschek Allplan Systems GmbH 
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Telepítés és 
adatkonvertálás 
Workgroupmanager 

Üzenet passzív rajzfájlok változtatásakor 
Az az opció, amellyel azt kapcsolhatja be, hogy értesítést kapjon, 
hogyha megváltozik egy passzív rajzfájl, most a beállításokban ta-
lálható, a Munkakörnyezet területen. 

 

Amennyiben aktiválja ezt az opciót, akkor egy üzenetablakban tájé-
koztatást fog kapni arról, hogyha egy rajzfájlt, amelyet passzívan 
nyitott meg a háttérben, megváltoztat egy másik felhasználó. A 
passzív rajzfájlt ezután vagy aktualizálhatja, vagy hagyhatja válto-
zatlanul. Az üzenetablak megjelenítését kikapcsolhatja a következő 
projektváltásig. A beállítástól függetlenül is aktualizálhatja a passzív 
rajzfájlokat, mégpedig a Projektalapú megnyitás párbeszédpanelben 
a rajzfájl helyi menüjében a Rajzfájl frissítése funkcióra kattintva 
vagy a Fájl menüben a  Rajzfájlok újrarendezése funkcióval. 
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Workgroupmanager online 

Teljesítmény javulások és hibajavítások 
Az Allplan Workgroup Online teljesítménye és stabilitása jelentősen 
javult a 2014-0 verzióhoz képest. 
 

Számítógép név IP cím helyett 
Az online kiszolgálók felvételénél mostantól az IP cím helyett a szá-
mítógép nevét is megadhatja. 

 
 

Online kiszolgálók ideiglenes deaktiválása 
A már felvett online kiszolgálókat most deaktiválni lehet. Ennek 
akkor van értelme, hogyha pl. az egyik online kiszolgáló ideiglenesen 
nem érhető el. 
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Lehetőség a kapcsolat tesztelésére 
Az online kiszolgálók tulajdonságainál ellenőrizheti a kapcsolatot. 
Hogyha nem sikerül a kapcsolódás, akkor egy hibaüzenetet fog kapni 
azzal a megjegyzéssel, hogy miért nem sikerült létrehozni a kapcso-
latot. 

 
 

Lehetőség NDW fájlok használatára a tervelrende-
zésben 
A tervelrendezésben online projekteknél mostantól NDW dokumen-
tumok is használhatók tervelemként. Amikor NDW dokumentumot 
rak le tervelemként, akkor az a projektmappába lesz másolva és az a 
másolat lesz használva. 
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Telepítés 

Próbaverziók egyszerűbb telepítése 
Egy próbaverzió telepítésénél most egyszerűbben kiválaszthatja a 
kívánt próbalicencet, csak azt kell kiválasztania, hogy az építész vagy 
építőmérnök legyen-e. Zárójelben megjelenik, hogy melyik 
országspecifikus mappából lesz a licenc használva, ahol az alapbeál-
lítás az operációs rendszerén beállított hely szerint lesz meghatározva. 
Egy másik licenc kiválasztásához kattintson a Másik próbalicenc 
opcióra. 

 
 

Telepítési útvonalak támogatása Unicode karakterekkel 
Az Allplan 2014-1 támogatja az Unicode telepítési útvonalakat is. 
Ennek köszönhetően a telepítés most már pl. egy koreai operációs 
rendszeren is lehetséges. 
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Gyorsjavítások telepítése rendszergazdai jogok nélküli 
felhasználóknak 

A gyorsjavítások mostantól akkor is telepítve lesznek, hogyha a fel-
használónak nincs rendszergazdai jogosultsága. 

Megjegyzés: Ellentétben az Újdonságok az Allplan 2014-ben doku-
mentumban leírtakkal, a gyorsjavításokat nem lehet silent módban 
telepíteni. Azonban a fent leírt változás ugyanazt a célt szolgálja. 
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Alap 
Üdvözlő párbeszédpanel saját ikonnal 

Az Allplan 2014 programhoz újonnan fejlesztett Allplan Üdvözlő 
párbeszédpanel mostantól egy saját  ikonnal rendelkezik.  

Mostantól - ahogy azt sokan kérték - a ikont beszúrhatja egy esz-
köztárra és bármikor, nem csak a CTRL+SHIFT+W billentyűparancs-
csal, hanem egérkattintással is megnyithatja és használhatja projektek 
létrehozásához és váltásához.  

Egy ikon eszköztárba való beszúrásának eljárásmódja az Allplan 
súgójában van leírva az "Ikon beszúrása egy eszköztárba" alatt. Az 

 Üdvözlő párbeszédpanel ikonja a További funkciók ikonnal 
kategóriában található (Eszközök menü - Testreszabás). 
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Ablak eszköztár felül 
Sok felhasználó kérésének eleget téve a képernyő megjelenítését 
vezérlő eszköztárat is át lehet helyezni a felső ablakperemre. 

Az Ablak eszközár felül opciót, mint ahogy a korábbi verziókban, 
ismét a Nézet menüben találja meg az Eszköztárak alatt. 
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Egységesített ikonok alaprajzhoz és 
standard vetületekhez 

A rajzablakokban a vetület vezérlésére szolgáló ikonok hozzá lettek 
igazítva az ablak eszköztár ábrázolásához; mostantól teljesen egysé-
ges a használatuk, pl. Nézet menüben a Vetület alatt, az  Egyéni 
vetület párbeszédpanelben, a  SmartPart létrehozása funkciónál 
vagy az  Objektum funkcióban az egyes rétegek előnézeténél.  
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Árnyékolás a takarás-számításban 
Az árnyékok világosított ábrázolása, ami a takarás-ábrázolással 
megjelenített asszociatív nézetekhez és metszetekhez lett implemen-
tálva, figyelembe lesz véve az építészelemek takarás-számításánál is, 
valamint az építménystruktúra kivonatoknál is. Ebből következik, 
hogy ez az izometriákban és nézetekben is jobban nyomtatható ár-
nyékolást eredményez. 

 
 

Területkeresés 
Javított területkeresés 

A területkeresést mostantól összetettebb geometriáknál is hatékonyan 
lehet használni. 

Szigetészlelés 

A szigetészlelést mostantól objektumokhoz is lehet használni. 
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Mérés 

Egyszerűbb lett a területek mérése bitképfelületeken belül: A bitkép-
felület többé nem lesz teljesen azonosítva és lemérve az első kattintást 
követően; mostantól a bitképfelületen belül megadhatja a megmé-
rendő területet a határoló pontok megadásával. 
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Bővítések a Könyvtár palettán 
A Könyvtár palettán különböző újításokat tudtunk megvalósítani; 
miáltal most még kényelmesebb lett annak használata.  

 
 

Keresés 
Mostantól több szinten és mappában is rákereshet azonos típusú 
könyvtári elemek elnevezésére. Az összes azonos típusú elem névvel, 
amely megfelel a megadott karakter sorozatnak, ezután fel lesz so-
rolva a paletta egyik területén; ez a terület úgy lesz elnevezve, mit az 
a mappa, amelyből a keresést elindította.  
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A megtalált elemek Quickinfójában megjelenítésre kerül az elem 
fájlútvonala, és a helyi menün keresztül meg is nyithatja ezt az út-
vonalat. 

 
 

Helyi menü 
A Könyvtár paletta helyi menüjének funkcionalitását kibővítettük és 
finomítottunk rajta. Ennek köszönhetően a könyvtárakkal való 
munka gyorsabb lett.  

A mappák és könyvtári elemek helyi menüi nem csak a  Módo-
sítás gombon keresztül hívhatók meg, hanem közvetlenül a kijelölt 
mappán vagy elemen a jobb egérgombbal is. 
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Mappákban, amelyekben kiválasztja a könyvtári elemeket, mostantól 
meghatározhatja az előnézeti kép nagyságát vagy azokat teljesen el is 
tüntetheti.  
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Hogyha az előnézeti képek el vannak rejtve, akkor több elemet lehet 
megjeleníteni kiválasztásra, és mihelyt kijelöl egy bejegyzést, annak 
előnézete megjelenik fent az ablakban.  
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Méretek 
A szerelvények kivételével mostantól az összes könyvtári elemnél 
meg lesznek jelenítve a méretek. Ezek a könyvtári elemek min-max 
dobozai alapján lesznek megállapítva. 
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Útvonalak 
Az egyénileg meghatározható útvonalak (Külső mappa) mostantól a 
helyi menün keresztül könnyebben átnevezhetők és törölhetők. 

 
 

Projektspecifikus könyvtári elemek 
A szimbólumoknál és SmartPart objektumoknál mostantól rendelke-
zésre áll az összes elérhető (látható) projekt a mentéshez és kiválasz-
táshoz. 
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Connect paletta nyelvválasztással 
A Connect palettán mostantól átállíthatja a nyelvet, mint ahogy a 
connect.allplan.com weboldal láblécén.  

Ezáltal a nyelvenként eltérő ajánlatok is használhatók a Connect 
palettáról. 
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Általános modulok terület 
Direkt objektum módosítás 

Azért hogy a helyi eszköztár az objektumok direkt módosításánál ne 
legyen túlterhelve, ez mostantól csak a négy legfontosabb szerkesz-
tőfunkcióra lesz korlátozva. 

 

Hogyha, ahogy korábban, az objektumoknál közvetlenül szeretne 
hozzáférni a  Másolás és forgatás és a  Másolás és tükrözés 
funkciókhoz, akkor ezeket beszúrhatja fogd és vidd módszerrel a helyi 
eszköztárba. Használja ehhez a  Beállítások funkció Munka-
környezet - Direkt objektum módosítás oldalát és használja az ottani 
lehetőségeket a Helyi eszköztár területen. 
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Körök és ellipszisek direkt módosítása 
A "direkt objektum módosítás" folyamatos fejlődésével a V2014.1 
verzióban jelentősen bővültek a körök, ellipszisek és az azokból 
származtatott elemek módosítási lehetőségei: A kör alakú konstruk-
ciós elemek valamennyi geometria-releváns paramétere - mint pl. 
sugár, körív kezdő- és végpontja, helyzet és arány, ívhossz, ívma-
gasság stb. - mostantól közvetlenül módosítható. 

A módosítás menetét, ill. a felkínált lehetőségeket két tényező hatá-
rozza meg: 

• A fogó, amelyet a kör, ill. körív kijelölése után fog használni  

és 

• az azt követő beállítás a helyi eszköztáron. 

 
 

Pont-fogók használata 
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Ívhossz, ill. nyílásszög direkt módosítása 

 Kör- vagy ellipszisív ki van jelölve 

1 Kattintson a pont-fogók egyikére. 

2 Válassza ki a helyi eszköztáron a  Végszög változtatása beál-
lítást. 

3 Húzza a kör- vagy ellipszisívet a kívánt hosszúságúra és kattint-
son. 

 

Megjegyzés: Természetesen az ívhosszat, ill. a kezdő- és/vagy vég-
szöget, ahogy korábban, közvetlenül is módisíthatja beviteli mezőkön 
keresztül. A V2014.1 verzióban újdonság az, hogy az ívhossz meg-
adásánál válthat az ív- és szögméret között. 
 
 

 

 

Helyzet és sugár/féltengely direkt módosítása 

 Kör- vagy ellipszisív ki van jelölve 

1 Kattintson a pont-fogók egyikére. 

2 Válassza ki a helyi eszköztáron a  Végszög változtatása beál-
lítást. 

3 Hozza a kör- vagy ellipszisívet a kívánt helyzetbe és kattintson. 
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Geometria-fogók használata 

 

 

Sugár vagy féltengely direkt módosítása 

 Kör/körív vagy ellipszis/ellipszisív ki van jelölve 

1 Kattintson a geometria-fogóra. 

2 Válassza ki a helyi eszköztáron a  Sugár változtatása beállí-
tást. 

3 Húzza a kört/körívet vagy ellipszist/ellipszisívet a kívánt nagy-
ságúra és kattintson. 

 

Megjegyzés: Természetesen a sugarat, ahogy korábban, közvetlenül is 
módosíthatja a beviteli mezőn keresztül. 
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Körszeletek vagy ellipszisívek ívmagasságának (szelet 
magassága) direkt módosítása 

 Kör/körív vagy ellipszis/ellipszisív ki van jelölve 

1 Kattintson az egyik geometria-fogóra. 

2 Válassza ki a helyi eszköztáron a  Lekerekítés beállítást. 

3 Hozza a rajzelemet a kívánt helyzetbe és nagyságúra és kattintson. 
 

 
 

Tengelyrács módosítása 
A  Tengelyrács módosítása funkciónál mostantól a meglévő 
formátum tulajdonságok a módosításhoz is át lesznek véve; a For-
mátum eszköztáron lévő beállítások többé nem lesznek figyelembe 
véve. 
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Interfészek 
DWG/DXF/DGN fájlok adatcseréje 

Résztartományok importálása a betekintőből 
DXF/DWG fájlok importjánál a fájlnak egy meghatározott tartomá-
nyát is importálhatja a teljes fájl helyett: Nagyítson rá az előnézetben 
arra a tartományra, amelyet importálni szeretne és kattintson utána a 
helyi menüben az Aktuális tartomány kiválasztása importhoz 
funkcióra. Csak azok az elemek lesznek importálva, amelyek teljesen 
az előnézeti ablakon belül vannak. Hogyha egyetlen elem sem fekszik 
teljesen az előnézeti ablakon belül, akkor az összes elem importálva 
lesz. 

 
 

  



 

Újdonságok az Allplan 2014/2014-1-ben Interfészek 25 

Javított támogatás DGN sablonfájlokhoz 
A DGN fájlok adatcseréje mostantól támogatja a cella könyvtárakat 
(*.cel). A következő sablonfájlok támogatottak: 

• Seed fájlok: Seed fájlok csak akkor lesznek használva, hogyha új 
fájl fog létrejönni. Létező fájlok kibővítésekor a Seed fájl ignorálva 
lesz. 

• DGN könyvtárak (*.dgnlib): A DGN könyvtárak alfabetikus sor-
rendben lesznek beolvasva. A Beállítások ODX, MicroStation V8 
specifikus beállítások panellapon határozhatja meg, hogy melyik 
mappában legyenek a DGN könyvtárak keresve. 

• Cella könyvtárak (*.cel): A cella könyvtárak alfabetikus sorrend-
ben lesznek beolvasva. Azt a mappát, amelyben a cella könyvtárak 
lesznek keresve, a DGN könyvtárak beállítása szabályozza. 

• RSC fájlok: Az RSC fájlok tartalmazzák a Microstation betűtípusok 
meghatározásait. 

További információk az erőforrásokhoz 

Hogyha a célfájlban már megtalálható azonos néven egy erőforrás, 
akkor az erőforrás a forrásból (DGN könyvár, ill. cella könyvtár) nem 
lesz a célfájlba másolva. 

• Egységek: A Seed fájlból, ill. a kibővítendő fájlból lesz használva. 

• Színek: Az a színtábla lesz használva, amelyik a Seed fájlban 
található. 

- Ha nem használ Seed fájlt, akkor a standard színtábla lesz 
használva. 

- Ezenkívül az összes olyan RGB szín is fel lesz ajánlva, ame-
lyet a LevelTable is használ. 

• Modellek: Azok a modellek lesznek objektumként felajánlva, 
amelyek a Microstationban is felajánlásra kerülnek cellaként. Ezek 
a célfájl SharedCellDefinitionTable részébe lesznek másolva. 

• LevelFilter, LineStyleDef, Dimstyle, Multilinestyle: Ezek az erő-
források csak a táblába lesznek felvéve, de nem lesznek hozzá-
rendelve. 
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Naplófájl 

A naplófájlban a keresési útvonalak és a felhasznált DGN könyvtárak, 
ill. cella könyvtárak is fel lesznek sorolva.  

Minden alkalommal, amikor egy fájlt exportál vagy importál az ODX 
interfészen keresztül, létrejön egy naplófájl. Ebben a naplófájlban 
megtalálható az átvitel összes jelentős beállításának és hozzárende-
lésének részletes felsorolása. Ilyen módon lehet a konvertálási fo-
lyamatot pontosan rögzíteni és adott esetben az elmentett beállítá-
sokkal rekonstruálni. 

Ha az Interfész beállítások, Bővített beállítások párbeszédpanelén a 
Naplófájl opció aktív, akkor a konvertálás befejezése után automati-
kusan meg fog jelenni a naplófájl. Ha ez az opció nincs aktiválva, 
akkor az Utolsó naplófájl megjelenítés funkcióval (Fájl menü - Ex-
portálás, ill. Importálás) megjelenítheti az utolsóként létrejött nap-
lófájlt. 

 
 

Egységes RGB ID az összes rendszerhez 
Az RGB színnel rendelkező elemek exportnál most az összes célfor-
mátumhoz egy egyedi azonosítót fognak kapni. Ez az ID az "1" elő-
tagból és az egyes RGB összetevők értékeiből áll, pl. 1RRRGGGBBB. 
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iTWO export 
Építőelemek kiértékelése 

Az egyszerűbb kiértékelésért mostantól minden egyes építőelem att-
ribútumokkal lesz kiegészítve:  

Szint=“2. EM" 
Topológia=“Projekt Konrad-Zuse-Platz/Keleti szárny/2. EM/“ 

 

Többi objektum, mint "Default" iTWO típus 

3D objektumok és ablakpárkányok "Default" iTWO típusként lesznek 
leképezve, és ezáltal az iTWO alkalmazásban a kiértékelhetőség jobb 
lesz. 

 

 
 

Open BIM 
Az IFC és Cedrus területeket érintő újdonságokról információkat az 
Építőmérnök szakaszban talál az Open BIM (59. oldal) alatt. 
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Tervelrendezés és 
nyomtatási terület 
Kitöltések és bitképfelületek 
szürkeárnyalatosan 

Korábban a kitöltések és bitképfelületek a színes nyomtatókra mindig 
színesen lettek kiadva, amennyiben magán a nyomtatón a feke-
te-fehér kiadás nem volt beállítva. Most a tervek kiadásánál a 

 Tervek nyomtatása,  HPGL-, bitképfájl exportálása és 
 Archiválás funkciókban a kitöltéseket és bitképfelületeket szintén 

kiadhatja szürkeárnyalatosan. Ehhez a Nyomtatási profil panellap 
kiegészült az új Kitöltések és bitképfelületek paraméterrel. 

 

A új paraméter aktiválási állapota is mentve lesz a nyomtatási pro-
filba. 
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Csökkentett nézetmódok 
Mivel színes nyomtatók esetén a szürkeárnyalatos nyomat-előnézet 
legtöbbször nem a tényleges nyomtatási eredményt mutatja és nem 
különbözik a monokróm nyomtatók nyomat-előnézetétől, ezért ezek 
egyetlen nézetmódba lettek összefogva. Ha nincs funkció kiválasztva 
tervkiadáshoz, akkor most már csak a Vázlat nézet és a Nyomtatási 
nézet módok lesznek elérhetők, amelyek mindig a megfelelő nyom-
tatási eredményt mutatják. 

A kívánt nézetmódnak az Ablak eszközáron történő kiválasztása 
mellett az most már a Nézet menün keresztül is lehetséges. 

 
 

  



 

30 PDF többszörös kiadás egyetlen dokumentumba Allplan 2014  

PDF többszörös kiadás egyetlen 
dokumentumba 

Hogyha a  PDF adatok exportálása funkcióban több tervet vá-
lasztott ki, akkor azokat most egy közös fájlba is exportálhatja. 
Hogyha a Kiválasztott tervek összefogása egyetlen dokumentumba 
nincs aktiválva, akkor, ahogy korábban, minden egyes tervhez egy 
külön fájl lesz létrehozva. 

 

Annak jelzésére, hogy PDF exportnál a  Oldalbeállítás funkció-
ban meghatározott formátum a mértékadó és a  Tervek nyom-
tatása funkcióban kiválasztott kimeneti eszköz formátumának nincs 
jelentősége, a Dokumentum méret területen a Papírméret (margóval) 
szöveg Oldal szövegre változott. Mivel a Nyomtatási tartomány 
elnevezés önmagában is eléggé kifejezi azt, hogy itt nem lesznek 
figyelembe véve a margók, ezért a (margó nélkül) szöveg el lett tá-
volítva. 
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Kimeneti formátum igazítása 
Tökéletesítettük a kimeneti formátumnak az oldal formátumához és 
tájolásához történő automatikus, ill. manuális igazítását. Az oldal 
offset a nyomtatási tartomány keretével szemben, amely adott esetben 
a margó nélküli oldalaknál fordul elő, figyelembe lesz véve. 
Először a program megpróbál egy margó nélküli kimeneti formátumot 
használni. Ha nem állnak rendelkezésre margó nélküli formátumok, 
akkor a következő nagyobb papírformátum lesz kiválasztva. Ha nem 
található megfelelő formátum, akkor a kimeneti eszköz legnagyobb 
formátuma lesz beállítva. 

Annak érdekében, hogy a formátum igazítás működésének magya-
rázatához ne kelljen átugrani az Allplan súgójába, a  Beállítások 
funkcióhoz hasonlóan a Formátum paraméter is ki lett egészítve egy 
infó-ikonnal. A magyarázó szöveg megjelenítéséhez mutasson az 
egérrel az  infó-ikonra. 
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Többszörös kiadás különböző 
illesztőprogramokkal 

Hogyha többszörös kiadásnál az aktuális tervhez Windows 
illesztőprogram van beállítva, akkor most nem lesznek a tervkivá-
lasztásból eltávolítva azok a tervek, amelyekhez Allplan 
illesztőprogram van beállítva, hanem a többi tervvel együtt lehet őket 
kiadni egyetlen lépésben. 
 

Formátum megjelenítése az eleminfóban 
Az oldal eleminfójában most az elemnévnél a név mellett a választott 
formátum is meg lesz jelenítve. Így az oldal méretei kifejező elnevezés 
esetén rögtön felismerhetők anélkül, hogy megnyitná az  Oldal-
beállítás funkciót. 
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Oldalmargók korrekciója 
Az  Oldalbeállítás funkció bezárásánál most ismét megtörténik az 
oldalmargók ellenőrzése. Amennyiben az értékek kisebbek, mint a 
kimeneti eszköz hozzátartozó értékekei, akkor egy üzenet fog megje-
lenni, amellyel a megfelelő értékeket automatikusan a legkisebb ér-
tékekre módosíthatja. 
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Építészet terület 
Körfal és kör alakú építőelemek direkt 
módosítása 

A körfalak és más kör alakú építőelemek (födémgerendák, felállások, 
sávalapok stb.) közvetlen módosítási lehetőségei a V2014.1 verzióban 
a körök és körszeletek új módosítási lehetőségeihez hasonlóan lettek 
kiterjesztve. Az ilyen építőelemeknél mostantól szintén valamennyi 
geometria-releváns paraméter - mint pl. sugár, körív kezdő- és vég-
pontja, helyzet és arány, ívhossz, ívmagasság stb. - módosítható 
közvetlenül. 

A módosítás menetét, ill. a felkínált lehetőségeket itt is ugyanaz a két 
tényező határozza meg: 

• A fogó, amelyet a kör alakú építőelem kijelölése után fog hasz-
nálni  

és 

• az azt követő beállítás a helyi eszköztáron. 
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Pont-fogók használata 

 

 

Geometria-fogók használata 

 

 

További kezelési megjegyzéseket a "Körök és ellipszisek direkt módo-
sítása (19. oldal)" alatt talál. 
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Bővített SmartPart objektumok 
ablakokhoz és ajtókhoz 

Új funkció: SmartPart árnyékoló modellezése 
Az új  SmartPart árnyékoló modellezése funkcióval mostantól 
redőnyökhöz és toló zsalugáterekhez is készíthet SmartPart objektu-
mokat.  

Az ablak SmartPart objektumba integrált redőnytől eltérően ezeket 
akár ablak SmartPart nélkül is be lehet helyezni nyílásokba; ráadásul 
ezeket külön lehet kiértékelni. 

A  SmartPart árnyékoló modellezése funkció megnyitása után a 
Tulajdonságok palettán felül a listamezőben válassza ki, hogy re-
dőnyt vagy toló zsalugátert szeretne-e modellezni. 

 

A panellapokon ezután határozza meg a mindenkori paramétereket. 
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SmartPart ablak modellezése ablakpárkánnyal 
A  SmartPart ablak modellezése funkcióval mostantól különálló 
ablakpárkányokat is modellezhet. A Tulajdonságok palettán fent a 
listamezőben válassza ki ehhez az Ablakpárkány opciót: 

 

A panellapokon ezután határozza meg az ablakpárkány paramétereit. 
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SmartPart ajtó modellezése szekcionált kapuval 
A  SmartPart ajtó modellezése funkcióval mostantól szekcionált 
kapukat is modellezhet. A Tulajdonságok palettán fent a listamező-
ben válassza ki ehhez a Szekcionált kapu opciót: 

 

A panellapokon ezután határozza meg a szekcionált kapu paraméte-
reit. 
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EP_KAPU fólia 

A kapukhoz és az új szekcionált kapukhoz kiválasztható az EP_KAPU 
fólia.  

 
 

Az új ablak és ajtó SmartPart objektumok kiértékelése 
Az új ablakpárkány, szekcionált kapu valamint árnyékoló (redőny 
és toló zsalugáter) SmartPart objektumok a szokott módon kiérté-
kelhetők a Kiépítés - Ablakok, ajtók mappában lévő jelentésekkel. 

• Az Ablakpárkányok.rdlc jelentés kiértékeli mind az ablak-
párkány-objektumokat, mind a SmartPart objektumokat. Az ablak 
SmartPart objektumokban található ablakpárkányokat nem lehet 
egyenként kiértékelni. 

• Az Ajtók.rdlc jelentés kiértékeli a szekcionált kapukat is. 
Ebben a szerkezeti nyílás belmérete lesz megadva, a beépítendő 
kapu szerkezeti szélessége még nem lesz figyelembe véve. 

• Az Árnyékolók.rdlc jelentés csak az egyenként SmartPart 
objektumként modellezett redőnyöket és toló zsalugátereket érté-
keli ki; ebben az árnyékolók típus és szélesség szerint lesznek 
csoportosítva. Az ablak SmartPart objektumokban található re-
dőnyöket nem lehet egyenként kiértékelni. 
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• A Redőnyök.rdlc jelentés az egyenként SmartPart objektum-
ként modellezett redőnyöket és toló zsalugátereket az ablaknyílás 
építőelem ID-jével és méreteivel értékeli ki. Az ablak SmartPart 
objektumokban található redőnyöket nem lehet egyenként kiér-
tékelni. 

Megjegyzés: A Redőnyszekrények.rdlc (Szerkezetkész mappa) 
jelentés nem értékeli ki az árnyékoló SmartPart objektumokat. 

Megjegyzés: A SmartParts mappa jelentései nem értékelik ki egyik új 
SmartPart objektumot sem. 
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Könyvtár ablak- és ajtónyílásoknál 
Közvetlenül az  Ablak és  Ajtó nyílások tulajdonságaiból 
nyithatja meg a Könyvtár palettát.  

Így mostantól közvetlen hozzáférése lesz az elmentett ablak, ajtó és 
árnyékoló SmartPart objektumokhoz. 

 
 

Kibővített és a SmartPart objektumokhoz 
is használható objektum-funkciók 

Már az Allplan 2014-0 óta a korábban csak az objektumokhoz hasz-
nálható   Objektum, SmartPart csere funkció a SmartPart 
objektumokra is alkalmazható.  

A stratégiát, hogy az objektumokat és SmartPart objektumokat azo-
nos módon lehessen szerkeszteni, az Allplan 2014-1 verzióval kon-
zekvensen továbbvittük:  

• A  Objektum, SmartPart behelyezése nyílásba funkciónál 
most egyből a Könyvtár paletta nyílik meg; itt kiválaszthat mind 
objektumokat, mind SmartPart objektumokat és beillesztheti 
azokat nyílásokba. 

• A  Nyílásobjektum megfordítása funkcióval változtathatja 
meg az objektumok és SmartPart objektumok helyzetét. 

• Az  Ablak és  Ajtó funkcióknál most szintén a Könyvtár 
paletta nyílik meg, és már a nyílások létrehozásánál beilleszthet 
objektumokat és SmartPart objektumokat.  
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Új és bővített jelentések 
Nevaris 

Az Allplan BCM jelentésekhez hasonlóan mostantól a Nevaris felé 
történő adatátadáshoz is vannak jelentések: 

• Mennyiségek (grafika).rdlc  

• Mennyiségek (SVG Map).rdlc  

• Mennyiségek.rdlc  

Lakóterület 

Az új Lakóterületek név szerint.rdlc jelentés kiértékeli a 
helyiségek lakóterületeit, szint és helyiségnév alapján szortírozza, 
valamint helyiség és szint alapján összesíti. 

Kiépítés - Ablakok, ajtók 

Az új Árnyékolók.rdlc és Redőnyök.rdlc jelentések az új 
árnyékoló SmartPart objektumok kiértékelésére szolgál. Az Árnyé-
kolók.rdlc jelentésben az egyenként SmartPart objektumként 
modellezett redőnyök és toló zsalugáterek - az árnyékoló típusa és 
szélessége szerint csoportosítva - lesznek kiértékelve.  

A Redőnyök.rdlc jelentésben az egyenként SmartPart objektum-
ként modellezett redőnyöket és toló zsalugátereket kiértékelése törté-
nik az ablaknyílás építőelem ID-jével és méreteivel. 

Az új Ablakpárkányok.rdlc jelentés mostantól az új ablakpár-
kány SmartPart objektumokat is kiértékeli, nem csak az ablakpár-
kány-objektumokat. 
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Helyiségek, felületek, szintek - Helyiségek 

A Helyiségkönyv.rdlc jelentésben most már helyiségcsoport 
szerint is lehet szortírozni: 

 

Helyiségek, felületek, szintek - DIN277 

A Bruttó alapterületek Méretek.rdlc jelentés javítva lett; 
nem létező LAT többé nem lesz összeadva.  

Átépítés-tervezés - Bontás 

A Bontás Bontástestek.rdlc jelentés grafikus ábrázolással lett 
javítva. 

 
 

Objektumkezelő-adatok exportálása 
további attribútumokkal 

Az  Objektumkezelő-adatok exportálása funkciónál mostantól a 
453 Topológia_helyiség attribútum is exportálva lesz. Ezzel létrejön 
az a lehetőség, hogy helyiségekhez helyiség-kiépítésfelületeket le-
hessen hozzárendelni.  
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Vizualizálás terület 
Renderelés - Global Illumination 

Belső terek indirekt fénnyel 
Javulást sikerült elérnünk az olyan belső terek renderelésénél, ame-
lyek kívülről vannak megvilágítva, pl. egy üveg objektumon (ablak-
tábla) keresztül. 

Ez a javulás azt jelenti, hogy az a terület, amely teljes mértékben 
indirekt fénnyel van megvilágítva, mostantól finomabban lesz inter-
polálva. Így elkerülhetők a megvilágítási átmenetek olyan nem kívánt 
hatásai, mint pl. a körök a nagy sík felületeken.  

     

V2014    V2014-1 
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Objektumok üveg mögött 
Javítani lehet az olyan üveg mögötti objektumok renderelésén, ame-
lyek csak indirekt módon vannak megvilágítva és invertált normá-
lissal rendelkeznek.  

Invertált normálissal rendelkező objektumok importált modellen vagy 
tükrözésen keresztül jöhetnek létre. 

     

V2014    V2014-1 

 

Kicsi, vékony objektumok 
Kicsi vagy vékony objektumok renderelése javítva lett. A javulás 
jelentősen lágyabb megvilágítási átmenetben mutatkozik meg a lép-
csőfokoknál, párkányzatoknál, szegélyköveknél stb., és közvetlen 
összefüggésben van az Indirekt világítás és Fotonok számítása mi-
nőségi beállításokkal. 

     

V2014    V2014-1 
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Javasolt minőségi beállítások kevés fénynél 
A számított renderelt kép minősége függ azoktól a minőségi beállí-
tásoktól, amelyeket a rendereléshez használ. Hogy elkerülje a túl sok 
látható pontatlanságot a kevés fényforrással és sok indirekt megvilá-
gítással rendelkező jeleneteknél, a Világítás - előzetes számítás és az 
Indirekt világítás értékét a lehető legmagasabbra kell állítani. 
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Javasolt beállítások üvegfelületekhez 
Azért, hogy az előbbiekben leírt fejlesztések az üvegtáblákon keresz-
tüli indirekt világításnál vagy az üveg mögötti objektumokra is teljes 
mértékben érvényre tudjon jutni, a következő beállításokat ajánlott 
alkalmazni normál üvegfelületekhez: 

• Testszín, Fényesség színe fehér (RGB 255, 255, 255) 

• Fényesség / simaság 16000 

• Tükröződés 70% 

• Átlátszóság 85% 

• Fénytörés 1,5 
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Építőmérnök terület 
Elhelyezési egyenesek átvétele 

A vasalakok lineáris elhelyezésénél mostantól, az elhelyezési egye-
nesek meghatározása közben, átveheti már létező vasalak-elhelyezé-
sek elhelyezési egyeneseit. Kattintson ehhez a palettán az Elhelyezési 
egyenes mezőben az  Elhelyezési egyenes átvétele ikonra, majd 
kattintson az alaprajzban vagy egy tetszőleges nézetben a kívánt 
elhelyezés egyik vasára. Még a módosításánál is rendelkezésére áll az 
átvétel, miután rákattintott az  Új elhelyezési egyenes gombra. 
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Létező elhelyezési egyenesek átvétele egyszerűbbé és gyorsabbá teszi 
a köztes kengyelek vagy a vasszegmensek hosszabb hajlítási alakok 
poligonfelbontása utáni elhelyezését. Ekkor a kijelölt elhelyezés kez-
dő- és végpontja lesz átvéve. 
Ahhoz, hogy a többi elhelyezési attribútum is át legyen véve az új 
elhelyezéshez, használja a  Tulajdonságok átvétele funkciót a 
műveletsávról. 

Figyeljen arra, hogy az elhelyezési egyenesek átvétele bekapcsolt 3D 
modellel való munkavégzéshez lett kidolgozva és ezért csak akkor 
lehetséges, hogyha az átveendő elhelyezési egyenes ugyanabban a 
nézetben fekszik és szintén bekapcsolt 3D modellel lett létrehozva. 
 

Hosszak számítása EN ISO 3766 szerint 
A szárhosszak megállapítása hegyes szögű kör alakú hajlított vasak-
nál mostantól EN ISO 3766 szerint történik. Ennek eredményeképpen 
tetszőleges építőelemekben a komplex vasalakoknál is közérthető lesz 
a hossz-számítás. 

 

Az átállás keretein belül mostantól a kivonatban a sugár is fel lesz 
tüntetve a szárhosszak számításához a meghatározott kül-, tengely- 
vagy belméret beállításnak megfelelően. 
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Lehorgonyzási és átfogási hosszak 
A DIN EN 1992-1-1 (2011 január) 8.4.3 szakasza szerint a lehor-
gonyzási hossz alapértéke a meglévő acélfeszültséggel lesz meghatá-
rozva a vas teherbírási határállapotában. Az EN valamint az erre 
épülő BS EN, TS 500, NEN EN és NTC szabványokhoz ezért mostantól 
a meglévő vasalási hányad figyelembe lesz véve a lehorgonyzási 
hossz alapértékeinek számításánál. 

Ettől eltérően a DIN-EN szabványhoz a Német Vasbeton Bizottság 
(DAfStb) Nr. 600 kiadványa (2012 1. kiadás) szerint a lehorgonyzási 
hossz alapértéke elsősorban a teljes kihasználtsághoz lesz számítva, és 
a meglévő vasalási hányad csak a lehorgonyzási és átfogási hossz 
meghatározásánál lesz figyelembe véve. Ennek eredményeként a 
többi európai szabvánnyal ellentétben nagyobb minimális hosszak 
adódnak. 

A felülvizsgálat során egy további, a brazil szabványt érintő számjegy 
transzponálás is korrigálva lett, miáltal mostantól a megfelelő le-
horgonyzási és átfogási hosszak lesznek kiszámítva. 
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Jelentések 

Min-max doboz grafikus mezőhöz 
A jelentésekben ábrázolt hajlítási alakok szerkesztésénél mostantól 
egy min-max doboz lesz megjelenítve. Ameddig a módosítások a 
dobozon belül zajlanak, a felirat nagysága meg fog maradni, mivel a 
grafika torzítását nem kell újraszámítani. Ennek eredményeként a 
hajlítási alakok utólagos módosításánál is egységes grafikákat érhe-
tünk el. 
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Készítendő darabszám 
A néhány jelentésben meghatározható Készítendő darabszám para-
méter mostantól a jelentés bezárásakor el lesz mentve a kiválasztott 
rajzfájlokba, és a jelentés újbóli létrehozásánál ki lesz olvasva és be 
lesz állítva. 
Hogyha a jelentés létrehozásánál több, különböző faktorú rajzfájl van 
beolvasva, akkor megjelenik egy megjegyzés, és a készítendő darab-
szám 1-es értékre lesz állítva. A faktor megváltoztatása ilyen esetek-
ben nem lesz a beolvasott rajzfájlokba mentve, azaz az eredeti fak-
torok meg lesznek tartva és nem lehet azokat akaratlanul felülírni. 

Az Áttekintés Vasalás jelentésbe egy kiegészítő Készítendő darab-
szám oszlop lett beillesztve. Ide lesz a megfelelő faktor bejegyezve, és 
a projektben a teljes acélmennyiség számításához figyelembe véve. 
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Tömörszerkezet 

Vasvégjelölés és elhelyezés-ábrázolás módosításnál 
További ábrázolási elemként mostantól a létező tömör építőelem 
módosításánál az elhelyezési feliratok és kivonatok mellett a 
vasvégjelölések és az elhelyezés-ábrázolás is meg fog maradni. Ezzel 
megszűnt a vasalási SmartPart objektumok tömör építőelemekben 
való használatának ellentmondásossága. 
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Sablonok vasalási feliratokhoz 
Az elemterveken kívül is használhat mostantól feliratsémákat tömör 
építőelemekhez vasalási terveken. Ezzel lehetővé válik a megosztásos 
munkafolyamat a statikus és a rajzoló között. Első lépésben létre lehet 
hozni a vasalást izometrikus nézetekben vagy esetleg közvetlenül a 
modellben. Egy második lépésben azután létre lehet hozni a kívánt 
nézeteket és metszeteket, és el lehet látni azokat az előre megadott 
feliratokkal. Ezen munkamódra való átálláshoz a  Tömörszerke-
zet modul kibővült az új  Feliratséma exportálása és  Fel-
iratséma importálása funkciókkal. Exportnál egy párbeszédpanelben 
határozza meg, hogy a feliratsémában mely elemek legyenek figye-
lembe véve. 
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Lokalizálás 

Optimalizált Shape Code felismerés - British Standard 
A British Standard Nagy Britannia mellet a közel keleten, Hong-
kongban, Szingapúrban és számos más országban is bevezetésre 
került. A hajlítási alakok és Shape Code-ok közötti javított hozzá-
rendeléseknek köszönhetően mostantól megfelelőbb és gyakorlatia-
sabb jelentések lesznek létrehozva. 
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Bővített BARTEC katalógus 
Svájci ügyfeleink kívánságára az INOX hüvelyek gyártójával 
együttműködve felvételre került az SMI B500C katalógus. 

Figyeljen arra, hogy a gyártói katalógusok Szokásos telepítési típus 
esetén nem lesznek aktualizálva. Ahhoz, hogy megkapja az aktuális 
katalógusadatokat, a frissítésnél válassza az Egyéni telepítési típust és 
aktiválja a Gyártóspecifikus irodai adatok alatt a Debrunner Acifer 
bejegyzést. 
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Átdolgozott francia keresztmetszetsorok 
A francia szabványnak megfelelően átdolgozott keresztmetszetso-
rokban mostantól figyelembe lesznek véve a tipikus hálók. Áttérés 
telepítése esetén az új keresztmetszetsorok az ...Program 
Files\Nemetschek\Allplan\New\lng mappába lesznek má-
solva, hogy az esetleg egyénileg kiegészített keresztmetszetsorok ne 
legyenek felülírva. 

Ahhoz, hogy az új keresztmetszetsorokat használni tudja, nyissa meg 
a keresztmetszetsorok áttekintését (Eszközök menü --> Meghatáro-
zások --> Keresztmetszetsorok) és olvassa be az afraqusr.txt 
fájlt a ...Program Files\Nemetschek\Allplan\New\Ing 
mappából  kedvencként. Ha projektalapú köracél és háló ke-
resztmetszetsorokkal dolgozik és az új keresztmetszetsorok már elér-
hetők az irodai standardban, akkor a köracél és háló keresztmetszet-
sorok útvonal beállítását irodára és ismét vissza projektre változtat-
hatja. 
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Open BIM 
IFC import és export hálóvasalással 

A vasalás teljes cseréjével mostantól lehetővé válik a BIM munkafo-
lyamat megvalósítása a SCIA Engineer, Starus7, Arktec, Cype, ... 
programokkal. 

• A statika programban előállított vasalás az Allplan programba lesz 
importálva és fel lesz használva a vasalási tervek elkészítéséhez. 

• Az Allplan programból exportált vasalással a SCIA Engineer 
programban a valós lehajlások lesznek kiszámítva, ill. a BIM+, 
Solibri Model Checker, Autodesk Navisworks vagy Tekla BIMSight 
programokban pedig egy ütközésvizsgálat lesz végrehajtva. 

IFC vasalás-export színekkel az animációból 

A különböző átmérők színes ábrázolása hatékony ütközés ellenőrzést 
biztosít a BIM+, Solibri Model Checker, Autodesk Navisworks vagy 
Tekla BIMSight alkalmazásokban és így optimalizálja a BIM munka-
folyamatot. 

Teherhordó réteg IFC exportja 

Többrétegű falaknál mostantól már csak a látható rétegek lesznek 
exportálva. A fólialáthatóságon keresztül a nem teherhordó rétegeket, 
mint például a szigetelés, elrejtheti és az exportból kizárhatja. 

CEDRUS épületexport 

Az új  CEDRUS épület exportálása funkcióval a  CEDRUS 
modulban lehetséges egy másik BIM munkafolyamat Svájccal. Az 
Allplan programban létrehozott épületmodell egy XML fájlba lesz 
exportálva majd utána a Cubus AG CEDRUS FEM programjába be-
olvasva és kiszámítva. 
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Asszociatív nézetek terület 
Előnézet az összes nézetben 

Eltolásnál és másolásnál mostantól a kijelölt elemek az összes nézet-
ben meg lesznek jelenítve előnézetként. Ez egyszerűbb tájékozódás 
eredményez a módosítás közben. 
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Világosított árnyékolás 
Takarás-ábrázolásban a fény figyelembevételénél és az asszociatív 
nézetekhez és metszetekhez az árnyékok ábrázolásánál mostantól az 
árnyékok világosabban lesznek ábrázolva. Ez jobban nyomtatható 
árnyékolást tesz lehetővé. 
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NemSLock Server 
Licencek többszörös választása 

Amennyiben korábban a licenckezelőben több licenc volt kiválasztva, 
akkor az összes licenc funkció-tartalma kumulálva lett, és a lefoglalt 
licencek a többi felhasználó számára zárolva lettek.  

Mostantól az összes munkatárs kiválaszthat több licencet, és az 
Allplan egy meghatározott szabály szerint fog kiválasztani egy meg-
felelő licencet - az összes többi licenc továbbra is rendelkezésre fog 
állni a többi felhasználó számára. Ezzel biztosított az Allplan elindu-
lása: Az üzenet, hogy az összes licenc foglalt, alig fog többé megje-
lenni. 
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Amennyiben egy speciális funkciótartalmú licencet (pl. Geo) le kell 
foglalni egy munkahely vagy munkatárs számára, akkor azt a rend-
szergazda, ahogy korábban is, a felhasználókezelőben meghatároz-
hatja a licenc kiválasztással. 
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Licencek kikölcsönzése 
A licencek kikölcsönzése a kiszolgálóról a helyi számítógépre koráb-
ban nem volt korlátozva: Hogyha importnál a licenckezelőben vélet-
lenül több licencet aktivált, akkor azok hiányoztak a készletből. 

Mostantól a licencimport egy licencre korlátozódik; ha több licenc 
van kiválasztva, akkor egy megfelelő üzenetet fog kapni. 
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Újdonságok az Allplan 
2014-0-ban 

Üdvözöljük 
Tisztelt hölgyeim és uraim, 

Az Allplan 2014 BIM megoldás pontosan az építési szakma jelenlegi 
és jövőbeni igényeire van szabva és a nagy teljesítményű építő-
elem-orientált 3D modellje tökéletes alapot kínál a Building 
Information Modeling (épületinformáció modellezés) számára: A nyílt 
platform támogatja az épületek holisztikus és optimalizált tervezését, 
kivitelezését és üzemeltetését gyakorlatilag valamennyi érintett szá-
mára. Tervezési hibák elkerülhetők és az átalakítás költségei meg-
spórolhatók. Az interfészek nagy száma az összes nagyobb rendszer 
felé zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé az építőmérnökök, 
építészek, költségtervezők, építési vállalkozók és létesítmény vezetők 
között. 

Az új funkciókkal, mint például a kibővített munkacsoportos funk-
cionalitás a telephelyek közötti együttműködéshez, a rugalmas és 
komfortos ablakok és ajtók, az intuitív munkavégzéshez teljesen 
átdolgozott fogók az elemek direkt módosításánál valamint a számos 
újítás a 3D vasalás területén, mi egyetlen cél megvalósításán fára-
doztunk: egy olyan Allplan verziót alkotni, amely elnyeri a tetszését! 

Sok sikert kívánunk Önnek 

Nemetschek Allplan Systems GmbH 
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Telepítés és 
adatkonvertálás 
Unicode támogatás 

Az Allplan 2014 az Unicode szabványok teljes támogatását nyújtja.  
 

Telepítés és automatikus frissítés 

Telepítés Helyi fájlmappa opcióval 
Workgroupmanager opcióval való telepítéskor meg lehet határozni 
egy mappát a Helyi fájlmappa számára. Ez fontos az új Workgroup 
Online opcióval való munkavégzéshez, és meghatározza azt a helyi 
mappát, amellyel az online projektek lesznek szinkronizálva. 
 

Javítások Allplan Downloadmanager programban 
Az Allplan Downloadmanager mostantól a letöltést a megszakadás 
után ismét azon a helyen fogja folytatni, ahol az előtte megszakadt. 
 

Gyorsjavítás telepítése silent módban 
A gyorsjavítások telepíthetők silent telepítési módban is. Ez mindenek 
előtt a nagyobb irodák számára fontos, mivel náluk a felhasználók 
nem rendelkeznek a megfelelő engedéllyel a telepítéshez. 
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Fóliák és rajzfájlok 

Több rajzfájl lehetséges 
128 rajzfájlt lehet egyidejűleg aktiválni a korábbi 80 helyett. 
 

Új 'Fólia' paletta 
A paletták területre lett integrálva a Fólia paletta. 

 

Az új Fólia paletta jelentősen megkönnyíti a fóliák használatát, mivel 
az Allplan használata közben folyamatosan nyitva van. A munkafo-
lyamat ezáltal egyszerűsödött és jelentősen javult. Egyetlen kattin-
tással megváltoztathatja a fóliastátuszt.  
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Megjelenítheti a teljes fólia-hierarchiát, az jelenleg kiválasztott me-
nühöz hozzárendelt fóliákat vagy a beolvasott dokumentumokban 
létező fóliákat. Használja ehhez a Fólia paletta széleskörű helyi me-
nüjét. 

A Bővítés >> gombbal megnyithatja a Fólia párbeszédpanelt. 
 

Egyszerűsített fóliaválasztás 
Az összes olyan funkciónál, amelynél csak egyetlen fóliát lehet ki-
választani, most már nem a teljes Fólia párbeszédpanel lesz megjele-
nítve, hanem egy egyszerűsített párbeszédpanel, amelyben kivá-
laszthatja az aktív fóliát. A helyi menüben kiválaszthatja, hogy mely 
fóliák legyenek megjelenítve, az itteni beállítás független a paletta 
vagy a Fólia párbeszédpanel beállításától. 
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Új fóliák vizualizáláshoz 
A 3D objektumok új UV Mapping képességéhez új fóliák lettek in-
tegrálva a vizualizáláshoz. Ezek a fóliák a Vizualizálás csoportba 
vannak berendezve.  

Az elnevezések a következők: 

• VIZ_ALT Külső objektumok, általános: 

• VIZ_JARMU Járművek 

• VIZ_SZEME Személyek 

• VIZ_FA Fák 

 
 

Hogyha egy projekt létrehozásánál a fóliákat projektspecifikusra 
állítja, akkor az EXTERN csomópont alatti fóliák többé nem lesznek 
az irodai standardból a projektspecifikus fóliastruktúrába másolva. 
Ezáltal elkerülhető a fóliastruktúra nem kívánatos felduzzadása. Ezek 
a fóliák a DWG/DXF fájlok importálásakor jönnek létre.  
 

Projektfüggő fóliáról formátum tulajdonságok 
Gyakran előfordul az a szituáció, hogy a megbízó bizonyos projek-
teknél előírja a Formátum tulajdonságok fóliáról beállítást. Korábban 
az ilyen esetekben minden projektváltásnál ezt át kellett kapcsolni. 

Mostantól a Formátum tulajdonságok fóliáról beállítások többé már 
nem globálisan érvényesek, hanem csak az aktuális projektre vonat-
koznak. 
 

Megnőtt a fóliákhoz megengedett karakterek száma 
A hosszú név most 255 karakterig engedélyezett a korábbi 28 helyett, 
míg a rövid név 16 karakterig a korábbi 10 helyett. 
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Projektek 

Projektnév a projektmappa neve 
Az új projektek most mindig a projektnevet kapják meg a projekt-
mappa elnevezéseként; a korábbi lehetőség, a belső szám választására 
a projekt létrehozásakor, megszűnt.  

A Projektmappa elnevezése alatti alapbeállításra (Allmenü - Konfi-
guráció) többé már nincs szükség, és emiatt ugyancsak megszűnt. 
 

Elforgatott alaprajzi ábrázolás projekt beállításként 
Korábban az  Elforgatott alaprajzi ábrázolás csak az egyes 
rajzablakokra volt érvényes. Minden egyes új rajzfájl beolvasásakor a 
szöget ismét újra meg kellett adni. Projekttől függően ez azt okoz-
hatta, hogy minden egyes munkatársnak ez a beállítást naponta 
többször újból meg kellett adnia.  

Az Allplan 2014 verziótól most az is lehetséges, hogy egy projekt 
létrehozásakor vagy utólag a projekt tulajdonságok megváltoztatá-
sakor megadjon egy projektszöget. A beállítás rögtön hatással lesz 
összes újragenerált rajzablakban. 
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Hálózatos munkavégzés - 
Allplan Workgroup 
Újratervezett felhasználókezelés 

Az Allplan felhasználókezelője át lett tervezve és modernizálva lett. A 
párbeszédpanel meghívásához kattintson az Allmenüben a 
Workgroupmanager - Felhasználók kezelése menüre. 

 

Az Allplan felhasználókezelőben hozhat létre új Allplan felhaszná-
lókat, megváltoztathatja a meglévő felhasználók tulajdonságait és 
kitörölhet felhasználókat. A funkciók a helyi menüből érhetők el. 

Allplan felhasználókezelő párbeszédpanel 

Felhasználónév 
Itt adhatja meg az Allplan felhasználónevet. A névnek ISO 9660 
konformnak kell lennie (maximum 8 karakter, különleges karakterek 
nélkül). 
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Windows felhasználónév 
Itt adhatja meg a Windows felhasználónevet. 

Felhasználó ID 
Itt jelenik meg a felhasználó ID. A felhasználó ID automatikusan kerül 
kiosztásra és nem lehet megváltoztatni.  

Felhasználó mappa 
Itt adhatja meg azt a számítógépet, amelyen a felhasználó mappának 
kell lennie. 

Felhasználócsoport 
Itt adhatja meg, hogy a felhasználó a Rendszergazda vagy Felhasz-
náló felhasználócsoporthoz tartozzon-e. 

Email cím 
Itt adhatja meg a felhasználó email címét. Erre ahhoz van szükség, 
hogy egy olyan felhasználó is, aki nem tagja a workgroupnak, be 
tudjon jelentkezni egy online projektbe. 

Jelszó 
Itt adhatja meg a jelszót a felhasználóhoz. Ezzel a jelszóval és a saját 
email címével tud egy felhasználó bejelentkezni egy online projektbe. 

Jelszó megismétlése 
Itt ismételheti meg a jelszót a felhasználóhoz. 
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Értesítések passzív rajzfájlok 
módosításáról 

Workgroup környezetben a felhasználókat most tájékoztatni lehet 
arról, amikor egy rajzfájlt, amely passzívan fekszik a háttérben, egy 
másik felhasználó megváltoztat. Ha az opció aktív, akkor megjelenik 
egy üzenőablak és ezután a passzív rajzfájlt vagy frissítheti vagy 
hagyhatja változatlanul. A beállítás felhasználó-specifikus és a 

 Projektalapú megnyitás -  Beállítások alatt történik. 

 

A Projektalapú megnyitás párbeszédpanelben azok a rajzfájlok, 
amelyek megváltoztak de még nem lettek frissítve, piros színnel 
vannak ábrázolva. A helyi menüben ezután a Rajzfájl újraolvasása 
funkcióval tudja a rajzfájlt frissíteni. 

 

Építménystruktúra és síkmodell 
felszabadítása szerkesztéshez 

Mielőtt egy építménystruktúrát vagy egy síkmodellt szerkeszteni 
lehetne, azt előbb fel kell szabadítani, mégpedig a Projektalapú 
megnyitása párbeszédpanelben az  Építménystruktúra, 
síkmodell szerkesztése (zárolása a többi felhasználó számára) op-
cióra kattintva. Ezáltal megakadályozható, hogy az építménystruk-
túrát vagy egy síkmodellt több felhasználó egyszerre szerkessze és így 
konfliktus keletkezzen. 
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Allplan Workgroup Online 
Az Allplan Workgroup Online a Workgroup opció kibővítése. Az 
Allplan Workgroup Online segítségével projekteket készíthet elő egy 
online kiszolgálón (FTP kiszolgálón), hogy a munkatársak világszerte 
hozzáférjenek ezekhez a projektekhez az interneten keresztül, anélkül 
hogy csatlakozniuk kellene a cég belső hálózatához (LAN). A hozzá-
férés olyan transzparensen történik, mintha az összes munkatárs 
ugyanabban az irodában ülne. 

Következő alkalmazási esetek lehetségesek Workgroup 
Online mellett: 

• Allplan projektek elérése otthoni irodából 

• Együttműködés több különböző helyen működő iroda között 

• Külső munkatársak (szabadúszók) hozzáférése Allplan projektek-
hez 

 

Szükséges lépések online projektekkel való munkához 
1. FTP kiszolgáló beállítása (Allplan rendszergazda, ill. 
rendszergazda) 

Online kiszolgálóként bármelyik FTP kiszolgáló használható, amelyik 
elérhető egy IP címen keresztül. Az FTP kiszolgáló beállításához és 
kezeléséhez használhatja pl. az ingyenes FileZilla programot. 

Az FTP kiszolgáló adathordozójaként használhat egy meglévő Allplan 
workgroup kiszolgálót. 

Ajánlott: Egy különálló számítógép felvétele workgroup kiszolgáló-
ként; FTP kiszolgáló beállítása erre a számítógépre, azon projektek 
áthelyezése erre a kiszolgálóra, amelyeket elő kell készíteni online 
elérésre; projektek online előkészítése. 

2. Felhasználók és felhasználói engedélyek beállítása az 
FTP kiszolgálón (Allplan rendszergazda, ill. rendszer-
gazda) 

Az FTP kiszolgáló telepítését követően a felhasználókat és a felhasz-
nálói jogosultságokat be kell állítani a kiszolgálón. A felhasználónak 
teljes hozzáférésre van szüksége az adott projektmappához. Vegye 
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figyelembe ehhez az adatbiztonsági szempontokat (lásd az 
"Adatbiztonsági szempontok" fejezetben, 80. oldal). 

Ajánlott: Minden egyes felhasználóhoz egy külön fiókot létrehozni 
saját jelszóval. 

3. Felhasználók tájékoztatása az elérési adatokról 
(Allplan rendszergazda, ill. rendszergazda) 

Annak a felhasználónak, akinek hozzá kell férnie az online projek-
tekhez, meg kell kapnia az elérési adatokat. Azon felhasználónak, aki 
tagja az Allplan workgroupnak, elegendők az FTP kiszolgáló elérési 
adatai, külső felhasználónak még szüksége van arra a jelszóra is, 
amelyik az Allplan felhasználókezelőjében lett megadva. 

4. Online kiszolgáló felvétele (Allplan felhasználó) 

Ahhoz, hogy egy Allplan felhasználó online projektekkel tudjon 
dolgozni, először az Allplan programban meg kell adni annak az FTP 
kiszolgálónak az elérési adatait, amelyre a projektek vannak mentve. 
Az információk attól a rendszergazdától szerezhetők be, aki beállította 
az FTP kiszolgálót. A megadott adatok felhasználónként kerülnek 
mentésre. 

Egy online kiszolgáló felvételéhez 

Egy online kiszolgáló felvételéhez 

1 Kattintson az Allmenü programban a Workgroupmanager me-
nüben a Számítógépek és projektek kezelése menüpontra. 

2 Kattintson az  Online kiszolgáló felvétele gombra. 

3 Adja meg az online kiszolgáló tulajdonságait. 
 

5. Projektek online projektté tétele (Allplan rendszer-
gazda, ill. projekt tulajdonos) 

Azon Allplan projekteket, amelyekhez online hozzá kell tudni férni, 
először elő kell készíteni online használatra. 

Egy projekt online elérhetővé tételéhez 

A következő két lépést csak akkor kell végrehajtani, ha külső fel-
használónak (felhasználónak, aki nem tagja az Allplan 
workgroupnak) kell egy projekthez hozzáférnie. 
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6. Külső felhasználó létrehozása az Allplanban (Allplan 
rendszergazda) 

Minden egyes külső felhasználóhoz, akinek hozzá kell férnie egy 
online projekthez, az Allplan felhasználókezelőben meg kell adni egy 
email címet és egy jelszót. Az online projektek megnyitásakor a külső 
felhasználónak meg kell adnia ezeket az információkat, hogy meg 
tudja nyitni a projektet. Az Allplan workgroup tagság automatikusan 
lesz felismerve és az online projekt megnyílik anélkül, hogy meg 
kellene adni az email címet és jelszót. 

Egy új Allplan felhasználó létrehozásához 

Egy Allplan felhasználó létrehozásához 

1 Kattintson az Allmenüben a Workgroupmanager menüben a 
Felhasználók kezelése menüpontra. 

2 Kattintson a jobb egérgombbal a fehér területre, majd a helyi 
menüben a Felhasználó létrehozása... funkcióra. 

3 Adja meg az Allplan felhasználókezelő párbeszédpanelben az új 
felhasználó tulajdonságait, majd kattintson az Alkalmaz gombra. 

 

 

7. Online projektek jogosultságainak meghatározása 
(Allplan rendszergazda, ill. projekt tulajdonos) 

Amennyiben külső felhasználóknak kell hozzáférniük a projekthez, 
akkor ezeket a felhasználókat fel kell ruházni a szükséges jogosult-
ságokkal. Ez a projekt helyi menüjén keresztül történik - Tulajdon-
ságok az Új projekt, projekt megnyitása párbeszédpanelben. 
 

  



 

Újdonságok az Allplan 2014/2014-1-ben Hálózatos munkavégzés - Allplan Workgroup 77 
 

Általános információk 

Sematikus áttekintés 
A következő ábrán egy sematikus áttekintést lát a kiszolgáló és mappa 
struktúráról Allplan Workgroup Online esetén. Az ábra egy olyan 
adatkiszolgálóval kiegészített szituációt mutat, amelyen kizárólag 
online projektek vannak. 
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Online projektek tulajdonságai 
Az online projektek néhány pontban eltérnek a 'normál' Allplan 
projektektől: 

• Az erőforrások mindig projektspecifikusak. 

• Ahhoz, hogy az online projekteket szerkeszteni lehessen a 
ProjectPilot programban, azt a workgroup kiszolgálón keresztül 
kell megnyitni. Azon online projekteket, amelyek az FTP kiszol-
gálón keresztül vannak megnyitva, nem lehet a ProjectPilot 
programban kezelni.  

• A korábbi verziók azon projektjeit, amelyekből online projektek 
lesznek, először át kell konvertálni az aktuális verzióra. 

• Az olyan Allplan felhasználót, aki nem tagja a workgroupnak, kell 
felvenni egy online projekt jogosultjai közé; az Allplan felhasz-
nálót az Allplan felhasználókezelőben email címmel és jelszóval 
regisztrálni kell. 

 
 

Szinkronizálás helyi adatok és online adatok 
között 
Online projektekkel dolgozva a hozzáférés nem közvetlenül az FTP 
kiszolgálón lévő adatokhoz történik, hanem ehhez a projektek és az 
irodai standardok helyi másolata lesz használva. Ez a helyi másolat 
abban a mappában helyezkedik el, amely a telepítéskor helyi fájl-
mappaként lett megadva. Amennyiben a telepítéskor nem lett mappa 
megadva, akkor helyi másolat a központi fájlmappa alatt a 
LocalData mappába lesz helyezve. 

Az Allplan indításakor ellenőrizve lesz, hogy a helyi fájlmappában az 
irodai standard szinkronban van-e a központi fájlmappával, ha nem 
akkor szinkronizálva lesz. 

Egy online projekt első alkalommal való megnyitásakor az összes fájl 
- rajzfájlok, tervek és fájlcsoportok kivételével - az online kiszolgá-
lóról a helyi fájlmappába lesz másolva. 

Mihelyst egy online projektben a rajzfájl kiválasztásban, ill. a terv 
kiválasztásban megnyit egy rajzfájlt (aktív, aktív a háttérben, passzív 
a háttérben), egy tervet vagy egy fájlcsoportot, akkor az a dokumen-
tum az online kiszolgálóról a helyi fájlmappába lesz másolva és on-
nan lesz megnyitva. Egyidejűleg az online kiszolgálón létrejön egy 
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zárolási információ fájl (kivéve a passzív rajzfájloknál), hogy másik 
felhasználó nem tudja a dokumentumot megnyitni és szerkeszteni. A 
zárolt rajzfájlokat azonban a többi felhasználó passzívan beolvashatja 
a háttérbe. 

Amikor elment egy megváltoztatott Allplan dokumentumot, akkor az 
a helyi fájlmappából az online kiszolgálóra lesz másolva. Amikor 
bezár egy Allplan dokumentumot, törlésre kerül a zárolási információ 
fájl és a többi felhasználó ismét megnyithatja a dokumentumot. 

A szinkronizálás egy dokumentumon belüli verziószám alapján tör-
ténik, minden egyes változtatásnál a verziószám eggyel meg lesz 
növelve. Attól függően, hogy a dokumentum helyi verziója vagy az 
online verziója rendelkezik magasabb verzióval, lesz vagy a helyi 
fájlmappából az online kiszolgálóra másolva vagy fordítva.  

Az Allplan erőforrások, mint pl. fóliák és vonal meghatározások, az 
egyes projektek megnyitásakor lesznek az online kiszolgálóról a helyi 
fájlmappába szinkronizálva. Amikor erőforrásokat változtat meg, 
akkor ezek az egyes projektek bezárásakor lesznek a helyi fájlmap-
pából az online kiszolgálóra másolva. A többi felhasználó ezeket a 
változtatásokat csak akkor fogja látni, miután bezárják a projektet és 
utána újra megnyitják. 
 

Megnyitott fájlok zárolása 
Az adatok integritásának biztosítása érdekében a rajzfájlok, tervek és 
fájlcsoportok, amelyeket egy felhasználó megnyit, zárolva lesznek és 
egyidejűleg egyetlen másik felhasználó sem szerkesztheti azokat. A 
zárolás zárolási információ fájlokon keresztül történik, amelyek 
megnyitott dokumentumonként lesznek létrehozva. 

A zárolások manuális kezeléséhez elérhető egy eszköz az Allmenüben, 
amellyel az Allplan rendszergazda minden egyes projektnél megjele-
nítheti a zárolási információkat és manuálisan kitörölheti azokat. 
Ezzel biztosítható, hogy dokumentumok ne maradjanak szükségtele-
nül zárolva, csak mert megszakadt az internetkapcsolat. 

Az eszközt az Allmenü - Workgroupmanager - Zárolási információk 
kezelése opcióval nyithatja meg. 

Azon dokumentumok, amelyek 24 óránál, ill. 48 óránál régebben 
vannak zárolva, színesen lesznek megjelölve. 
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Adatbiztonsági szempontok 

• Az Allplan a normál FTP protokoll mellett támogatja az FTPS 
átviteli protokollt is. Egy online kiszolgáló felvételekor eldöntheti, 
hogy melyik protokoll legyen használva, és hogy az FTPS lehet-
séges opció legyen (amennyiben az FTP kiszolgáló támogatja ezt a 
protokollt) vagy feltétlenül szükséges. Normál FTP protokoll ese-
tén az adatok és jelszavak átvitele kódolatlanul és egyszerű szö-
vegként történik az interneten. 

• A külső munkatársak, akiknek hozzáférésük van az FTP kiszolgá-
lóhoz, csak azokhoz a projektekhez férhetnek hozzá, amelyekhez 
az Allplan programban hozzáférési engedélyük van, azonban az 
összes projekt nevét láthatják, függetlenül az Allplan programban 
megadott hozzáférési engedélyektől. 

• Ahhoz, hogy egy külső felhasználó meg tudjon nyitni egy Allplan 
online projektet, szüksége van a bejelentkezési névre és jelszóra az 
FTP kiszolgálóhoz. Azonban ezzel felmerül annak az elméleti le-
hetősége, hogy ezekkel az adatokkal valaki bejelentkezik egy FTP 
kliens programmal. Ekkor lehetősége van az összes olyan fájl ol-
vasására és megváltoztatására, amelyhez az FTP kiszolgálón 
meghatározott engedélyek alapján hozzáférése van. Érdemes ezt 
szem előtt tartani a felhasználók és engedélyeik beállításakor az 
FTP kiszolgálón. 

 

Az adatok mentése és visszaállítása online 
projekteknél 
Online projekteknél az adatok (pl. rajzfájlok) mind az online kiszol-
gálón elérhetők, mind helyileg a Helyi adatok mappában (minden 
felhasználónál, aki a rajzfájlt megnyitotta). Amikor egy 
adat-visszaállítás (pl. egy rajzfájl *.ndw) során egy fájlnak egy régebbi 
változatát kell visszaállítani, akkor az online kiszolgálón lévő fájlt 
kell felülírni. 

Ezen kívül a fájlt az egyes Allplan felhasználóknál is ki kell cserélni, 
ill. törölni, ellenkező esetben előfordulhat, hogy az egyik Allplan 
felhasználónál egy újabb fájlverzió van, mint az online kiszolgálóra 
visszaállított fájl. Amennyiben ez a felhasználó megnyitja a rajzfájlt, 
akkor az Ö verziója az online kiszolgálóra lesz másolva, mivel ma-
gasabb verziószámmal rendelkezik. 
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Általános, alapok 
Továbbfejlesztett adatcsere 

További adatformátumok támogatásával tovább javult az adatcsere a 
külső programokkal. 
 

Export/import AutoCAD 2013 formátumban 
Az Allplan 2014 támogatja az AutoCAD 2013 formátumot DXF és 
DWG fájlok exportjához és importjához. 

 
 

  



 

82 Továbbfejlesztett adatcsere Allplan 2014  

Építészelemek felületelemeinek exportálása külön fóliákra 
A  Beállítások funkció Import és export területén most beállít-
hatja, hogy az építészelemek felületelemei DWG, DXF vagy DGN 
formátumba való exportjakor külön fóliákra legyenek exportálva. 

 

Ha ez a jelölőnégyzet aktiválva van, akkor az építészelemek felület-
elemei a DWG, DXF és DGN felé történő exportnál ideiglenesen egy 
külön fóliát kapnak és így egy másik fóliára lehet őket exportálni, 
mint az építőelemeket. A Hozzárendelés funkcióval megnyithatja a 
Hozzárendelés: Építőelem fólia -> felületelem fólia exporthoz pár-
beszédpanelt, amelyben a felületelemeket külön fóliához rendelheti 
hozzá. 
 

Export COLLADA felé 
A  CINEMA 4D, VRML, DAE, KMZ, 3DS, U3D exportálása 
funkcióval most az Allplan animáció modellt elmentheti DAE for-
mátumba, és exportálhatja COLLADA felé. A DAE formátum 1.4.1 és 
1.5.0 verzióban áll rendelkezésére a COLLADA 1.4 és 1.5 verziókba 
való exportáláshoz.  

Az export előtt az adatátvitel módját részletesebben is meghatároz-
hatja: 
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COLLADA export beállítások  

Eltolás nullpontba  
Itt határozhatja meg, hogy a modell projekt-offset esetén is exportnál 
a globális nullpontba (X=Y=Z=0) legyen eltolva.  

Kétoldalú felületek 
Itt határozhatja meg, hogy a textúrák a felületek mindkét oldalára 
exportálva legyenek (fontos átlátszó felszíneknél).  

Háromszögelés  
Itt határozhatja meg, hogy a felületek exportnál háromszögekre le-
gyenek felbontva.  
 

Export Google Earth felé 
A  CINEMA 4D, VRML, DAE, KMZ, 3DS, U3D exportálása 
funkcióval most az Allplan animáció modellt elmentheti KMZ for-
mátumba, és exportálhatja Google Earth felé.  

Az export előtt az adatátvitel módját részletesebben is meghatároz-
hatja: 

 

KMZ export beállítások  

Eltolás nullpontba  
Itt határozhatja meg, hogy a modell projekt-offset esetén is exportnál 
a globális nullpontba (X=Y=Z=0) legyen eltolva.  

Kétoldalú felületek (automatikusan aktiválva)  
A textúrák a felületek mindkét oldalára exportálva lesznek.  

Háromszögelés (automatikusan aktiválva)  
A felületek az exportnál háromszögekre lesznek felbontva.  
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X3D formátum megszűnt 
Az X3D formátumú export kikerült a  CINEMA 4D, VRML, DAE, 
KMZ, 3DS, U3D exportálás funkcióból.  
 

GeoTIFF 
Az Ablaktartalom mentése bitképként funkcióval (Fájl menü) most 
GeoTIFF fájlokat is készíthet. TIFF formátumba mentéskor a 
georeferenciához a koordináták automatikusan az Allplan programból 
lesznek átvéve és metacímkeként elmentve.  

A  Bitképfelület funkcióval GeoTIFF és GeoJPEG fájlok beolva-
sásánál, ahogy korábban, a geoinformációk fel lesznek ismerve és ki 
lesznek értékelve, függetlenül attól, hogy azok be vannak-e ágyazva a 
fájlba vagy TFW, ill. JGW végződésű szöveg fájlként állnak-e ren-
delkezésre. Átveheti a torzítást és a beillesztési pontot - ebben az 
esetben a beillesztési pontra nem lesz már rákérdezve.  

 
 

Javítások az iTWO exportnál 
Az iTWO exportnál a következő fejlesztések történtek: 

• Tetősíkablakok egyéb nyílásként lesznek átvíve. 

• Többrétegű padlókiépítésnél a padlórétegek vastagságai helyesen 
lesznek exportálva. 

• A struktúra javítva lett a helyiségek felismerhetősége érdekében. 

• Az iTWO export workgroup környezetben akkor is lehetséges, 
hogyha egy rajzfájlt egy munkatárs aktívan nyitott meg. 
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bim+ adatok exportálása 
A  bim+ adatok exportálása funkcióval (Fájl menü - Exportálás) 
hozhat létre adatokat a bim+ platform számára. Ez a felhőalapú 
platform lehetővé teszi a szokásos formátumú BIM modellek impor-
tálását, tárolását a bim+ felhőben és lehetővé teszi a mobil eszközö-
kön keresztüli hozzáférést.  

Az átvitel magába foglalja az összes Allplan építész és építőmérnök 
elemet az összes attribútummal együtt.  
 

Az új üdvözlő ablak hatékony használata 
Az Allplan új üdvözlő ablaka az összes felhasználót támogatja a 
hatékony munkában.  

• A tapasztalt felhasználókat segíti a projektek körül leggyakrabban 
használt műveletekkel. Így a program indulásakor létrehozhat egy 
új projektet, másolatot készthet egy létező projektről vagy 
megnyithatja az utoljára használt projektet szerkesztőmódban 
vagy tervmódban. 

• Az új felhasználók az Első lépések segítségével gyorsan eljuthat-
nak a QuickStart videó-tananyagokhoz. A tapasztalt felhasználók 
tájékozódhatnak a verzió újdonságairól. 

• A program indulásakor rögtön tájékozódhat a frissítésekről és 
frissítheti az Allplant. Ezenkívül a Hotinfo programmal elindíthat 
egy támogatási kérelmet.  

• Közvetlenül hozzáférhet az Allplan Connect, Allplan Exchange és 
bim+ portálokhoz, az Allplan weboldalához és a szociális háló-
zatokon lévő Allplan oldalakhoz. 

• A háttérben az üdvözlő ablakkal egyidejűleg elsőként a privát 
projekt nyílik meg, mivel ez normál esetben csak kevés adatot 
tartalmaz. Ezáltal felgyorsul a programindítás. Csak a kívánt pro-
jekt kiválasztása után lesz az beolvasva és megnyitva. 
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Amennyiben kikapcsolja az üdvözlő ablakot, akkor a megszokott 
módon az utoljára szerkesztett projekt az utoljára aktív rajzfájlokkal, 
ill. tervekkel lesz megnyitva. A Súgó - Üdvözlő ablak menün ke-
resztül, ill. a Shift + Ctrl +W billentyűparanccsal bármikor újra meg-
jelenítheti az üdvözlő ablakot és használhatja annak funkcióit, pl. egy 
új projekt létrehozásához vagy az Allplan Connect portál megnyitá-
sához. 
 

Üdvözlő ablak 
Az üdvözlő ablakban azok a funkciók vannak összefogva, amelyek 
gyakran vannak használva az Allplan indításánál.  

Projektek létrehozása, megnyitása 

 

Projekt létrehozása 
Itt hozhat létre egy új projektet.  
További tájékoztatást talál az Allplan súgójában az "Új projekt lét-
rehozása" alatt.  

Projektmásolat 
Itt hozhat létre egy új projektet egy létező projekt másolataként. 
Ezáltal a tartalom, a struktúra és a beállítások az új projektbe lesznek 
másolva. 
További tájékoztatást talál az Allplan súgójában az "Új projekt lét-
rehozása másolatként" alatt.  

Projekt megnyitása 
Itt nyithat meg egy új projektet. 
További tájékoztatást talál az Allplan súgójában az "Az aktuális pro-
jekt kiválasztása" alatt. 
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Utoljára megnyitott projektek 

 

Itt lesznek azok a projektek felkínálva, amelyek utolsóként voltak 
szerkesztve.  
Döntse el, hogy a kívánt projekt szerkesztőmódban vagy tervmódban 
legyen-e megnyitva, és kattintson duplán a projektnévre.  

 

Információk, Hotinfo, frissítések 

 

Első lépések 
Itt megnyithatja az Allplan weboldalán a QuickStart CAD tananya-
got, amely gyors bevezetést nyújt az Allplan világába. 

Újdonságok az Allplanban - Építész, Újdonságok az Allplanban - Épí-
tőmérnök 
Itt nyithatja meg az Allplan weboldalát az építész és építőmérnök 
területek aktuális újdonságait érintő információkkal. Ennek alterna-
tívájaként a verzió újdonságait a Súgó menüből is megnyithatja. 

Hotinfo - Támogató eszköz 
Itt hozhat létre egy támogatási kérelmet a Hotinfo programmal. To-
vábbi tájékoztatást talál az Allplan súgójában a "Hotinfo" alatt. 

Frissítések - Beállítások 
Itt indíthatja el az Allplan frissítési beállítások párbeszédpanelt. 
További tájékoztatást talál az Allplan súgójában az "Allplan frissítés" 
alatt. 
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Internet  

 

Allplan Connect 
Itt nyithatja meg az Allplan Connect weboldalt, az Allplan szolgáltató 
portálját.  

Allplan Exchange 
Itt nyithatja meg az Allplan Exchange weboldalt az elektronikus 
dokumentumok online elosztásához.  

bim+ 
Itt nyithatja meg a bim+ szolgáltató portál weboldalát. 

Közösségi média 

 

Itt nyithatja meg a legfontosabb közösségi hálózatok Allplan terüle-
teit.  

Üdvözlő ablak kerete 

Ablak megjelenítése indításkor 
Ezzel az opcióval kikapcsolhatja az program indításakor az üdvözlő 
ablakot. Ha az üdvözlő ablak ki van kapcsolva, akkor automatikusan 
az utoljára aktív projekt lesz megnyitva.  

Az Üdvözlő ablak (Súgó menü) funkcióval az üdvözlő ablakot bár-
mikor megnyithatja. 

Információk az Allplan programról  
Itt lesz az Allplan verzió, ügyfélszám és munkahely megjelenítve  

Az Allplan névjegye funkción keresztül (Súgó menü) részletesebb 
információkat kaphat.  
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Javított Quality Reporter 
A Quality Reporter program most további fontos információkat szál-
lít számunkra, amikor az Allplan egyszer csak nem az elvárt módon 
viselkedik. Ezzel összefüggésben most a hosszú fájlneveket is megje-
leníti.  

Kérjük, támogassa a fejlesztésünket azzal, hogy elküldi nekünk a 
Quality Reporter jelentéseket, hogy ezáltal folyamatosan javítani 
tudjunk programunk minőségén.  
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Standard konfigurációk 
Az Építészet, Építőmérnök, Design és Városépítés/tájtervezés stan-
dard konfigurációk megszűntek. Továbbra is szerepel a kínálatban a 
Standard konfiguráció - klasszikus, a Paletta konfiguráció és a 
legfontosabb 2D rajzfunkciókra korlátozott Alapkonfiguráció.  

 

Ha egy megszűnő vagy egyénileg testreszabott standard konfigurációt 
használ, akkor még az Allplan 2014 verzióra való átállás előtt a 
felszín-konfigurációját el kell mentenie egy UBX fájlba, és az átállást 
követően újra be kell olvasnia. 

Eszköztár-konfigurációkat az Eszközök - Testreszabás - Export me-
nün keresztül menthet el UBX fájlba. További tájékoztatást talál erről 
az Allplan súgójában az "Eszköztár-konfigurációk mentése fájlba" 
alatt. 

A mindenkori konfiguráció-eszköztárakat (ikoncsoportokkal), ame-
lyek a korábbi standard konfigurációkban voltak használva, a Nézet - 
Eszköztárak menün keresztül jelenítheti meg.  
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'Ablakok összekapcsolása' 
ablakelrendezés 

Az Ablak menüben az Ablakok összekapcsolása opcióval az Allplan 
programban egymáshoz kapcsolhatja a rajzablakokat. Amikor meg-
változtatja az egyik ablak méretét, akkor a többi ablak mérete inter-
aktív módon hozzá lesz igazítva. Az új ablakok a meglévő elrende-
zéshez lesznek igazítva.  

Az összekapcsolt ablakok optikai ismertetőjeleként az ablakok között 
határvonalak vannak ábrázolva. 

 

Duplakattintás az ablak címére és az összes ablak teljes méretű lesz. A 
Shift+TAB billentyűparanccsal válthat az ablakok között.  

Megjegyzés: Az egyéni NDW fájlok mindig egy saját ablakban lesz-
nek megnyitva; ezek az ablakok a rajzfájl ablakok felett fekszenek, 
függetlenül attól, hogy az Ablakok összekapcsolása aktív vagy sem.  
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'Ablakok összekapcsolása' nem aktív 

Ha az Ablakok összekapcsolása opció nem aktív, akkor az ablakok 
úgy viselkednek, ahogy a korábbi verziókban: Az ablakok egymástól 
függetlenül elhelyezhetők; átfedhetik egymást és egyesével el lehet 
tolni őket. Az új ablakok a meglévők fölé lesznek rendezve.  

Kikapcsolt Ablakok összekapcsolása opciónál az ablakok határai 
sarokszimbólumokkal , ,  és  vannak ábrázolva; a 
sarokszimbólumok húzásával változtathatja meg az ablakméretet.  

 

Megjegyzés: Az Egymás alatt és Egymás mellett ablakelrendezések 
csak akkor választhatók ki, ha az Ablakok összekapcsolása opció 
nem aktív. Az Átfedésben ablakelrendezés megszűnt. 
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Ablakelrendezés változtatása 
Az Ablakelrendezés balra / jobbra funkcióval az Ablak menüben 
most meghatározhatja, hogy a rajzfelület melyik oldalára legyenek az 
egymás fölé rendezett ablakok az    ablakfelosztások 
kiválasztása esetén igazítva: 

• Ablakelrendezés balra esetén az egymás fölé rendezett ablakok a 
rajzfelület bal oldalára lesznek igazítva. 

• Ablakelrendezés jobbra esetén az egymás fölé rendezett ablakok a 
rajzfelület jobb oldalára lesznek igazítva.  

 

Területek bővített mérése 
 Terület mérés funkció több különböző helyen is ki lett bővítve és 

fel lett javítva. 

• A területek mérésénél most a kerület is számítva lesz és összegezve 
is lesz. 

 

• Az aktuálisan azonosított felület színes háttérrel lesz ábrázolva (új 
felület-megállapítás, sok más funkciónál is).  
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• 2D felületeknél használhatja a  Területkeresés funkciót a 
párbeszédsorból, hogy automatikusan mérje meg a területet. A 
lyukak megállapításához rendelkezésére állnak a  Szigetész-
lelés és a  Inverz szigetészlelés funkciók.  

 

• Most a perspektívákban is megmérhet tetszőleges felületeket, az 
aktuálisan megállapított felület színes háttérrel lesz ábrázolva. 
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Területkeresés most inverz 
szigetészleléssel 

Az Allplan 2013-1 verzióban a  Területkeresés ki lett bővítve a 
 Szigetészlelés opcióval, amely automatikusan felismerte a zárt 

körvonalakat ("szigeteket") egy területen belül, és pl. egy felület-
elemmel való kitöltésnél kilyukasztotta azt. 

A szigetészlelést most invertálhatja is: Az  Inverz szigetészlelés 
opcióval a szigetek nem lesznek kilyukasztva, hanem azok lesznek 
kitöltve felületelemekkel. 

Teljesítmény javulás 

A területkeresés tovább lett tökéletesítve és ezáltal gyorsulást sikerült 
elérni. Ezenkívül az automatikus területkeresést most asszociatív 
nézeteken, ill. asszociatív metszeteken belül is használhatja. 

Új elnevezések a poligonmegadásban 

Általános poligonmegadás neve most Poligonmegadás. 

 Automatikus alakfelismerés neve most  Területkeresés.  

 Segédpont megadása automatikus poligonizáláshoz neve most 
 Területkeresés segédpont megadással.  
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Kijelölés és kijelölés-előnézet eltérő 
színekkel 

Amikor a szálkereszttel egy elemre mutat, anélkül hogy rákattintana, 
akkor az elem színesen meg lesz jelölve. A Kijelölés előnézet segít-
ségével akár komplex szituációkban is már a kijelölés előtt megállít-
hatja, hogy a megfelelő elemet találta-e meg. Kiegészítésként infor-
mációkat jeleníthet meg az elemhez.  

Számos esetben hasznos lehet különbséget tenni a kijelölés előnézet 
és a kijelölés között, pl. amikor a summafunkció segítségével jelöl ki 
elemeket. 

 

Summafunkció használata: téglalap kijelölve, kör kijelölés előnézetben 

Most a  Munkakörnyezet beállítások - Kijelölés oldalán eltérő 
színeket határozhat meg a kijelöléshez és a kijelölés előnézethez; a 
Kijelölés előnézet színe opcióhoz alapértelmezésben narancssárga 
van beállítva. 
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Jelölőszín 
Az elemjelöléshez további színként létezik még a Jelölőszín (korábbi 
verziókban Elemkeresés jelölőszíne volt a neve), amelyet a 

 Munkakörnyezet beállítások - Megjelenítés oldalán az Ábrázo-
lás területen lehet meghatározni. Ez alapértelmezésben pirosra van 
beállítva, mint a kijelölés színe.  

A Jelölőszín a következőképpen van alkalmazva: 

• Azon elemek színe, amelyeket az Elemek keresése és megjelölése 
(Szerkesztés menü) funkció megtalál.  

• Felismert geometria jelölőszíne a hajlítási alak megadásánál az 
építőmérnök modulban. 

• Új: A  Terület mérés funkcióval megállapított felület átlátszó 
színe. 

• Új: Átlátszó szín 3D felületek megjelöléséhez az  Extrudálás, 
 Test elvágása,  Kiterítés és  Felületek törlése 3D 

testből funkciókban.  
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Elemcsoport szerkesztése felbontás 
nélkül 

Az elemcsoportokat korábban a szerkesztéshez előbb fel kell bontani, 
majd újból létre kellet hozni. Mostantól az elemcsoport megmarad a 
szerkesztésnél.  

A következő új lehetőségeket használhatja: 

• Egy elemcsoport elemeinek szerkesztéséhez kattintson a jobb 
egérgombbal az elemcsoportra, majd utána a helyi menüben az 
Elemcsoport megnyitása funkcióra. Lehetséges változtatások le-
hetnek pl. formátum tulajdonságok módosítása, elemek eltolása, 
torzítása, törlése stb. Az elemcsoport bővítésére egy külön funkció 
van.  

• A szerkesztés után kattintson ismét a jobb egérgombbal az elem-
csoportra, majd utána a helyi menüben az Elemcsoport bezárása 
funkcióra. A  Projektalapú megnyitás funkcióval való 
rajzfájlváltás, ill.  Mentés esetén a megnyitott elemcsoportok 
automatikusan be lesznek zárva.  

• Az  Elemcsoport bővítése (helyi menü és Bővített konstruk-
ció modul) funkcióval szúrhat be elemeket egy létező elemcso-
portba. Az elemcsoport ehhez nem lesz felbontva.  
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Elempont szimbólum pontokhoz 
A pontoknak nincs kiterjedésük, ezért a pontok megfogásakor köny-
nyen át lehet siklani felettük. Most az elempont szimbólumokat és az 
elemirány szimbólumokat nem csak az elemekhez, hanem az egyes 
pontokhoz is meg lehet jeleníteni.  

 

Az elempont szimbólumokat és elemirány szimbólumokat a 
 Képernyő megjelenítés funkcióval gyorsan megjelenítheti; a 
 Munkakörnyezet beállítások - Megjelenítés oldalon meghatá-

rozhatja a szimbólumok méretét. 
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Metszetek sorba rendezése 
építménystruktúrában 

Az építménystruktúrán belül most az építészmetszetek kivonatainál 
alfabetikusan sorba rendezheti az elérhető metszeteket. 

    
 

Irányszimbólum színe metszetnél 
Egy metszet létrehozásánál a metszetvonalhoz meghatározhat 

 tollat,  vonalat,  színt és  fóliát. Most a hozzátartozó 
irányszimbólum is megkapja a metszetvonal formátum tulajdonsága-
it. 
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Funkciónevek igazítása és egységesítése 
Általános modulok terület 

 Poláris kiosztás neve most  Másolás és forgatás.  

 Másolás és forgatás neve most  Másolás és beillesztés, 
forgatás.  

 Tükrözés és másolás neve most  Másolás és tükrözés.  

 Tetőtest tükrözése és másolása neve most  Tetőtest máso-
lása és tükrözése.  

 Beolvasott kép terület tükrözése és másolása neve most 
 Beolvasottkép terület másolása és tükrözése.  

Építészet terület 

  Objektum csere neve most   Objektum, SmartPart 
csere.  

Terep terület 

 /  Jelmagyarázat a Városépítés és Tájtervezés modulokban 
most különböző névvel rendelkezik: 

 Tervjel jelmagyarázat 

 Tájtervezés jelmagyarázat  

A  Faállomány-tervezés funkció az  Ültetés funkcióba lett 
integrálva. A funkció neve most  Faállomány-tervezés és ülte-
tés.  

Vizualizálás terület 

A  CINEMA 4D, VRML, X3D, 3DS, U3D exportálás funkciónév 
igazítva lett a megváltozott formátumkör miatt; a neve most 

 CINEMA 4D, VRML, DAE, KMZ, 3DS, U3D exportálás.  
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Beállítások terület 
Jelentések és mennyiségi számítások 

A beállításokat az érthető mennyiségi számításokhoz korábban csak 
a  gombon keresztül lehetett meghatározni a jelentések megnyi-
tására szolgáló párbeszédpanelben. Most megtalálja ezeket a  Be-
állítások funkcióban az új Jelentések és mennyiségi számítások 
oldalon; a Jelentések megnyitása párbeszédpanelből való hozzáférés 
továbbra is elérhető.  
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Itt most központilag meghatározhatja az általános beállításokat a 
Sablonok, jelentések, jelmagyarázatok, feliratok modulhoz. 

Újdonság az Általános terület:  

• A Grafikák minősége opcióval a jelentésekben kiértékelt elemek 
grafikus ábrázolásának minőségét határozhatja meg. 

• Az Összes grafikát ezzel a tollal és színnel opció aktiválásával azt 
érheti el, hogy a jelentésekben kiértékelésre kerülő összes elem 
grafikus ábrázolása az itt kiválasztott színnel és az itt kiválasztott 
tollal fog megtörténni.  
Ha az opció nem aktív, akkor a jelentésben az elemek azzal a 
színnel és tollal lesznek ábrázolva, amely az elem ábrázolásához 
lett használva a dokumentumban. 

Az Érthető mennyiségi számítások területen a felületfelosztások 
ábrázolását befolyásolhatja. Az itt meghatározott beállítások lesznek 
az ábrán előnézetként megjelenítve.  

A Szöveg paraméterek ... gombon keresztül meghatározhatja a szö-
veg paramétereket a grafikus felületfelosztáshoz.  

A További beállítások terület lehetővé teszi a Ne legyen felirat, ha 
részfelület kisebb mint ... opció segítségével a grafikus felületfel-
osztás áttekinthetőbb kialakítását. 
A többivel meghatározhatja részfelületek azon számát, amely felett a 
felületek többé nem a részfelületekre való felosztással, hanem 
Gauss-Elling módszer alapján lesznek számítva.  

Ezenkívül az is lehetséges, hogy a Területszámítások az aktív do-
kumentumban opció aktiválásával a grafikus felületfelosztást létre-
hozza az aktív dokumentumban. 
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Szerkesztővonal kitöltések és 
kitöltésvonalak 

A  Beállítások funkcióban a Munkakörnyezet - Megjelenítés 
oldalon a Rajzfájl és NDW ablak területen egy új opció érhető el: 
Szerkesztővonal kitöltések és kitöltésvonalak 

 

A szerkesztővonal kitöltéseket és kitöltésvonalakat ábrázolhatja 
saját színnel vagy a szerkesztővonal színével. A saját színt a  Ki-
töltés (Konstrukció modul és Színezés modul) és a  Kitöltésvonal 
(Színezés modul) funkciók meghívásánál határozhatja meg a Tulaj-
donságok, ill. az RGB színválasztás párbeszédpanelben.  
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Minimális távolság navigáció módban és 
egérkeréknél 

A  Beállítások funkció Munkakörnyezet - Egér és szálkereszt 
oldalára egy új opció lett felvéve: Minimális távolság navigáció 
módban és egérkeréknél 

 

Itt megadhat egy értéket a néző- és célpont közötti távolsághoz, 
amelynek átlépésekor már a célpont is el lesz tolva, és a kamera elő-
refelé fog mozogni. A alapbeállítás értéke 1m. 
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Forgástűrés szövegekhez is 
Most a  Beállítások funkció Szöveg oldalán a Szövegek forgás-
tűrése fokban segítségével a forgástűrés is beállítható, azért, hogy a 
szövegek általánosan lentről és jobbról legyenek olvashatók. Ez az 
opció megfelel a Méretszámok és méretszám-szövegek forgatástű-
rése fokban opciónak a  Beállítások funkció Méretvonal olda-
láról.  

Az itt beállított érték csak akkor lesz figyelembe véve, ha az Írásirány 
automatikus korrigálása opció aktív. Az alapbeállítás 3 fok.  

 
 

Alapbeállítások megváltoztatása 
A  Beállítások funkcióban a Munkakörnyezet - Egér és szálke-
reszt oldalon megváltozott a Jobb duplakattintásnál, funkcióból való 
kilépés után formátum tulajdonságokat alaphelyzetbe opció alap-
beállítása.  

Alapbeállításként az opció nincs aktiválva, azaz amikor egy elemre 
duplán kattint a jobb egérgombbal, akkor megnyitja az elemet létre-
hozó funkció és megrajzol egy azonos típus elemet; miközben a ki-
jelölt elem formátum tulajdonságai is átvételre kerülnek. Alapbeállí-
tásként az azonos típusú elemek létrehozását követően (funkcióból 
kilépve) az átvett formátum tulajdonságok megőrződnek a következő 
elemekhez is (Formátum eszköztár)  

Amikor aktiválja ezt a jelölőnégyzetet, akkor a formátum tulajdon-
ságok vissza lesznek állítva a megelőző állapotra (Formátum esz-
köztár).  
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Kép eltolása 
A  Beállítások funkció Munkakörnyezet - Egér és szálkereszt 
oldalára egy új opció lett felvéve: Ctrl + Shift + nyomva tartott bal 
egérgomb "Kép eltolása" (kétgombos egérhez) 

 

Ezen opció aktiválása után nyomva tartott Ctrl és Shift billentyűkkel 
valamint a bal egérgombbal eltolhatja a nézetet az aktuális ablakban. 
Az opció támogatja a képernyő megjelenítés vezérlését egy kétgom-
bos egér használatával, pl. Macintosh számítógépeknél. 
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Új könyvtár paletta 
Az új Könyvtár palettán most az Allplan programban megtalálható 
összes katalógus - szimbólumok, objektumok és SmartPart elemek - 
egy felület alá lett összefogva; az egyes könyvtárelemek azonosan 
intuitívan módon hívhatók elő. 

Az új könyvtár paletta a következő előnyöket nyújtja: 

• Az összes könyvtár elemet egyetlen helyről lehet kiválasztani. 

• A kezelés és design azonos az összes könyvtárelemnél. 

• A Könyvtár palettát nyitva lehet hagyni, akkor is, amikor aktív 
egy másik funkció. 

• A Könyvtár paletta egyes mappái közvetlenül megnyithatók más 
funkciókból. 

• A Breadcrumbs ("morzsák" - grafikai elemek) segítségével mindig 
tudhatja, hogy hol található éppen a könyvtárban. 

• Az elemeket az előnézetből a képre duplán kattintva vagy fogd és 
vidd módszerrel a rajzfelületre húzhatja és lerakhatja. 

• A 3D elemeket most a Kiválasztás területen alaprajzban, néze-
tekben és izometriában is lehet ábrázolni. Az animációs ábrázolás 
továbbra is lehetséges a kiválasztott elem előnézetében. 

• A szimbólumok és objektumok a Könyvtár palettán közvetlenül 
létrehozhatók, ill. beszúrhatók oda. 

• A legfontosabb kezelési műveletek (másolás, áthelyezés, átnevezés 
stb.) közvetlenül végrehajthatók a Könyvtár palettán.  

• A korábban ezt a feladatot ellátó  Adatok beolvasása kata-
lógusból és  Adatok beillesztése katalógusba funkciók meg-
szűntek. 
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Könyvtár paletta 
A Könyvtár paletta alapesetben a következő területekből áll: 

Navigációs mező 

 

A navigációs mezőből láthatja, hogy éppen melyik könyvtár melyik 
mappájában található. A  Vissza gombbal navigálhat egy hie-
rarchia szintet feljebb; a  Keresés gombbal pedig rákereshet egy 
névre az aktuálisan kiválasztott mappában. 

Könyvtár 

 

Itt nyithatja meg Szimbólumok, Objektumok vagy SmartPart kata-
lógusokat, és navigálhat bennük a kívánt mappához. 

Ha kiválasztotta a kívánt mappát, akkor a program felsorolja a benne 
található könyvtári elemeket. 
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Előnézet terület 

Itt lesz a kiválasztott elem előnézete ábrázolva. Meghatározhat 
 vetületet és nézetmódot (drótváz, animáció). 

Betűméret terület 

Itt azt határozhatja meg, hogy a könyvtári elemekben található fel-
iratok automatikusan legyenek torzítva vagy pedig egy betűfak-
torral legyenek torzítva. 
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Kiválasztás terület 

Itt lesznek a mappában található könyvtári elemek előnézetként 
megjelenítve. A  Vetület funkcióval 3D elemeknél meghatároz-
hatja azt a standard vetületet, amelyben az előnézet ábrázolva lesz. A 
2D szimbólumok csak alaprajzi vetületben lesznek ábrázolva.  

Az elemeket duplakattintással vagy fogd és vidd módszerrel lehet 
kiválasztani és a rajzfelületre lerakni. A lerakáshoz a megadási opci-
óknál több segédfunkció is rendelkezésére áll.  

Megjegyzés: Hogyha egyénileg létrehozott mappákra és könyvtári 
elemekre kattint, akkor megjelenik az  ikon. Itt törölhet, átne-
vezhet és másolhat. 

Eszköztár 

 

A könyvtár, útvonal és mappa fajtájától függően itt további funkciók 
lesznek felkínálva.  

 Új csoport  
létrehoz egy új csoportot a kiválasztott mappában. 

 Új szimbólum  
elment egy új szimbólumot az aktuálisan megnyitott szimbólum 
mappába.  

 Új objektum  
létrehoz egy objektumot és elmenti az aktuálisan kiválasztott objek-
tum mappába. 

 Objektum beszúrása  
beszúr egy a rajzfájlra lerakott objektumot az aktuálisan kiválasztott 
mappába. 

 Új SmartPart  
beszúr egy a rajzfájlra lerakott SmartPart elemet az aktuálisan kivá-
lasztott mappába. 
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Szimbólumok könyvtár új összeállítása 
A Szimbólumok könyvtár át lett rendezve és újra lett összeállítva, 
valamint ki lett egészítve további szimbólumokkal. Az új Könyvtár 
palettának köszönhetően most azonnal kihasználhatja az ebből fa-
kadó előnyöket. 

Az új szimbólumok létrehozása most közvetlenül a Könyvtár palettán 
történik; a kezelés (másolás, áthelyezés, átnevezés, új mappa létre-
hozása) is közvetlenül a palettán zajlik. 

Szimbólum katalógusok korábbi verziókból 

A korábbi verziók szimbólum katalógusai egy áttérés telepítésénél át 
lesznek helyezve az \std\sym_legacy mappába. 
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Objektumok direkt 
módosítása 

A már megrajzolt konstrukciós elemek szerkesztéséhez az Allplan 
programban számos lehetőség áll a rendelkezésére. Ezen szerkesztési 
lehetőségek közül a legfontosabbakat nem csak a menükön és esz-
köztárakon keresztül érheti el, hanem direkt az elemen is meghív-
hatja: Az elemek kijelölés után a "direkt objektum módosítás" segít-
ségével ezeket közvetlenül eltolhatja, tükrözheti, módosíthatja geo-
metriájukat vagy megváltoztathat egyéb objektumspecifikus tulaj-
donságokat. 

Alapvetően különbséget kell tenni két eltérő célkitűzés között: Az 
egyik, amikor az elemet "általánosan" kell szerkeszteni, tehát az egész 
lesz eltolva, elforgatva, tükrözve, másolva stb.; az elem maga mint 
olyan változatlan marad. A másik, amikor egy elemet "egyedileg" kell 
szerkeszteni, azaz annak geometriája vagy tulajdonságai lesznek 
megváltoztatva. 

Mindkét eset a következő előnyökkel jár:  

• A direkt objektum módosítás lehetőségeivel a legfontosabb szer-
kesztő funkciók rendelkezésére állnak a kijelölt elemek közvetlen 
közelében.  

• Az egyes elemek legfontosabb geometriai paramétereit megvál-
toztathatja paletták és párbeszédpanelek nélkül.  

• A munkafolyamatok optimalizálása miatt az egérkattintások és az 
egérmozgások száma a minimumra csökken.  

• Mind 2D, mind 3D területen biztosított egy következetes munka-
mód. 
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Alapok 

A direkt objektum módosítás bekapcsolása 
Ahhoz, hogy az elemeket szerkeszteni lehessen a direkt objektum 
módosítással, be kell kapcsolni a megfelelő opciót. 

Aktiválja ehhez a  Beállítások funkcióban a Fogók mellett a 
megjelenítés opciót (Munkakörnyezet terület - Direkt objektum 
módosítás oldal - Fogók szakasz, vö. a "Direkt objektum módosítás 
bekapcsolása" témakörrel az Allplan súgójában). 
 

Elemek kijelölése 
Azokat az elemeket, amelyeket a direkt objektum módosítás segítsé-
gével szeretne szerkeszteni, először ki kell jelölni. A kijelölés az ele-
mekre való kattintással történik, ill. egy olyan kijelölő terület kihú-
zásával, amelyben az érintett elemek fekszenek. 

A következő táblázatban egy rövid áttekintést talál az elemek kijelö-
lésének legfontosabb lehetőségeiről: 

 Nincs funkció aktiválva. 
 

 

Cél Eljárás 

Egy elem kijelölése Kattintás elemre 

Több elem kijelölése egy területen 
belül 

Kattintás a rajzfelületre, és nyomva tartott egérgombbal egy kijelölő terület 
kihúzása. 

Több elem kijelölése A CTRL BILLENTYŰ nyomva tartása és kattintás további elemekre, vagy egy 
kijelölő keret kihúzása. 

Az összes elem kijelölése CTRL+A megnyomása. 

Megjegyzés: Az összes többi kijelölési lehetőségről teljes áttekintés 
talál az "Elemek kijelölése" alatt. 
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Kezelőelemek a direkt objektum módosításhoz 
Amikor elemeket jelöl ki, bekapcsolt Fogó megjelenítése opciónál (

 Beállítások - Munkakörnyezet terület - Direkt objektum módo-
sítás oldal - Fogók szakasz) a kijelölt elemeken megjelennek a keze-
lőelemek a direkt objektum módosításhoz: "fogók", "kapcsoló gom-
bok" és beviteli mezők. Helyezze a szálkeresztet az egyik fogó fölé, és 
megjelenik a helyi eszköztár. Egy funkció elindítása után megjelenik 
a koordináták párbeszédpanel az értékek megadásához. 
 

Fogók 
A fogók olyan színes szimbólumok a kijelölt elemek 
objektumspecifikus geometriai pontjaiban, amelyek helyzetfüggő 
interaktivitással vannak felruházva. Ezen fogókra kattintva az elemek 
geometriai tulajdonságait módosíthatja. Ezek alakja és színe alapján 
ismerheti fel, hogy mely műveletek hajhatók végre az adott fogóval. 
 

 
 

Fal ajtóval Vonal 
 

 
 

Kör Bitképfelület 
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Itt egy kis válogatás arról, hogy mit lehet tenni a fogókkal: 

 Elemek kijelölve, fogók megjelennek. 
 

Cél Eljárás 

Elemek eltolása Kijelölt elemekre kattintás a  központi eltolás-fogónál és lerakás az új 
pozícióba. 

Elemek torzítása Kijelölt elemekre kattintás az egyik  geometria-fogónál és lerakás az új 
méretnek megfelelően. 

Elempontok eltolása Kijelölt elemekre kattintás az egyik  pont-fogónál és pont lerakása az új 
pozícióban. 

Elemek törlése DELETE BILLENTYŰ megnyomása. 

 
 

Fogók típusai 

A fogók alakjáról felismerheti, hogy a fogóval milyen művelet hajt-
ható végre: 

 

 

Fogó Név Cél 

 Pont-fogó Pont(ok) módosítása 

 Geometria-fogó Geometriai tulajdonságok (pl. hossz, szélesség, sugár) megváltoz-
tatása 

 Központi eltolás-fogó: Elem(ek) eltolása vagy - nyomva tartott CTRL BILLENTYŰNÉL -  
másolás 

 Speciális-fogó Ajtó-/ablaknyitás megváltoztatása 

   
 

  Tipp: A fogószimbólum mé-
retét egyénileg beállíthatja a 

 Beállítások funkcióban a 
Direkt objektum módosítás 
oldalon (Munkakörnyezet 
terület) a Fogók szakaszban. 



 

Újdonságok az Allplan 2014/2014-1-ben Objektumok direkt módosítása 117 
 

Fogók színei 

A szerkesztési szituációtól függően a fogók különféle színeket vesz-
nek fel. Minden egyes színt egyénileg beállíthat a  Beállítások 
funkcióban a Direkt objektum módosítás oldalon (Munkakörnyezet 
terület) a Fogók szakaszban. 

Fogók általában: 

Valamennyi fogó, amely elérhető a kijelölt elemeken, a Standard szín 
alatt beállított színnel lesz ábrázolva. 

 

Kiválasztott fogó: 

Hogyha a szálkereszt egy fogó keresési tartományán belül található, 
akkor annak színe átváltozik a Kijelölés előnézet színe alatt beállított 
színre. A fogó kattintás révén lesz kijelölve; az ezután lehetséges 
műveleteket a fogó határozza meg (vö. "Fogók típusai (116. oldal)"). 

 

  

Tipp: Ott még a fogók átlát-
szóságát is variálhatja. 
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Kijelölt fogók: 

A kijelölt fogók, tehát azok, amelyekre a következő művelet lesz 
hatással, a Kijelölés színe alatt beállított színnel lesznek ábrázolva. 

 
 

Beviteli mezők 
Az elemek geometriájához a számértékek megadására szolgáló bevi-
teli mezők kizárólag akkor jelennek meg, amikor csak egyetlen elem 
van kijelölve. 

 
 

  

Tipp: Azt, hogy egy kijelölt 
elem mellett a beviteli mezők 
rögtön vagy csak a szóköz 
billentyű megnyomása után 
legyenek megjelenítve, beál-
líthatja a  Beállítások 
funkcióban a Láthatóság 
kijelölt elemnél alatt (Mun-
kakörnyezet terület - Direkt 
objektum módosítás oldal - 
Beviteli mezők szakasz). 
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Kapcsoló gombok 
A kapcsoló gombok mindig a beviteli mezők közvetlen közelében 
találhatók; és kizárólag akkor jelennek meg, amikor csak egyetlen 
elem van kijelölve. 

 

Változtatási irány váltása 

Lineáris elemeknél megadhatja, hogy az egyes értékek változása csak 
balra egy oldalt, jobbra egy oldalt vagy mindkét oldalra elosztva 
legyenek alkalmazva: 

: Változtatás balra lesz hozzáadva 

: Változtatás jobbra lesz hozzáadva 

: Változtatás két oldalt lesz hozzáadva 

A változtatási irány váltásához kattintson a mindenkori , , ill. 
 Változtatási irány váltása kapcsoló gombra. 

Belső vagy külső oldal változtatása 

Kör alakú fal építőelemekben lévő nyílásoknál kiválaszthatja, hogy a 
megváltozott méret a fal belső oldalára vagy külső oldalára vonat-
kozzon: 

: Változtatás a belső oldalra vonatkoztatva lesz hozzáadva 

: Változtatás a külső oldalra vonatkoztatva lesz hozzáadva 

A belső oldalról a külső oldalra való váltáshoz (és fordítva) kattintson 
mindig a , ill.  kapcsoló gombra. 

  

Tipp: A kapcsoló gombokhoz 
egyénileg beállíthatja a színt a 

 Beállítások funkcióban a 
Gombszín alatt (Munkakör-
nyezet terület - Direkt ob-
jektum módosítás - Beviteli 
mezők szakasz). 
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Szakasz-/nyílásszög váltása 

Kör lakú elemeknél választhat a szakasz vagy deltaszög módosítása 
között: 

: Változtatás a deltaszögön keresztül 

: Változtatás a nyílásszögön keresztül 

A nyílásszögről deltaszögre való váltáshoz (és fordítva) kattintson 
mindig a , ill.  Szakasz- / nyílásszög váltása kapcsoló gombra. 

Szög zárolása vagy feloldása 

Ferde elemeknél ezenkívül lehetősége van arra, hogy az elem hori-
zontálishoz viszonyított hajlásszögét zárolhassa vagy feloldja a zá-
rolását. 

Szög zárolva (értéket nem lehet szerkeszteni):  
Az elem hajlásszöge állandó marad, egy megváltozott értékből eredő 
megfelelő delta értékek automatikusan lesznek megállapítva. 

Szög feloldva (értéket szerkeszteni lehet):   
Az elem horizontálishoz viszonyított hajlásszöge értékek közvetlen 
megadásával megváltoztatható; alternatívaként egy megváltoztatott 
X, Y vagy Z értékből a megfelelő értékek automatikusan lesznek 
megállapítva. 

A szög zárolásához vagy feloldásához kattintson mindig a  Szög 
feloldása, ill.  Szög zárolása kapcsoló gombra. 
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Helyi eszköztár 
A helyi eszköztár a következő két alakban jelenhet meg: 

• Hogyha a szálkeresztet egy kijelölt elem közvetlen közelébe he-
lyezi, akkor megjelenik a helyi eszköztár a Konstrukció modul 
Szerkesztés menüjéből megismert  Eltolás,  Másolás, 

 Forgatás,  Másolás és forgatás,  Tükrözés és 
 Másolás és tükrözés funkciókkal. 

 

 

• Helyezze másrészről a szálkeresztet egy létező elem egy pontjára 
(nem lehet fogó, nem lehet egy kijelölt elem része és nem lehet egy 
geometriai segédpont, mint pl. egy körközéppont), és megkapja a 
helyi eszköztárat a fent említett funkciókkal, bővített funkciona-
litással: Itt automatikusan a megfogott pont lesz kezdőpontként 
felhasználva a következőkben kiválasztott funkcióhoz. 
 

 

 
 

  
Tipp: Az időintervallumot, ami 
után a helyi eszköztár meg 
lesz jelenítve, a  Beállí-
tások funkcióban az Időkorlát 
a megjelenítéshez alatt 
(Munkakörnyezet terület - 
Direkt objektum módosítás 
oldal - Helyi eszköztár sza-
kasz) állíthatja be 300 és 
20.000 ms között. 
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Koordináták párbeszédpanel 
Az elemek eltolása közben megjelenik a kiindulási pontban vagy - 
megfogott célpontnál - a szálkereszt közelében a következő koordi-
náták párbeszédpanel. 

 

A delta értékek közvetlen megadása az eltoláshoz 
vagy a kiindulási pontból kiindulva (a beviteli mezők 
háttere fehér), vagy alternatívaként egy másik, aktuá-
lisan megfogott referenciapontból (a beviteli mezők 
háttere sárga). 

Az elemek másolása közben megjelenik a kiindulási pontban vagy - 
megfogott célpontnál - a szálkereszt közelében a következő koordi-
náták párbeszédpanel. 

 

A delta értékek közvetlen megadása az első másolathoz 
vagy a kiindulási pontból kiindulva (a beviteli mezők 
háttere fehér), vagy alternatívaként egy másik, aktuálisan 
megfogott referenciapontból (a beviteli mezők háttere 
sárga) valamint a másolatok számának megadása. 
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"Általános" objektum módosítás 
Teljes elemek vagy elemcsoportok szerkesztéséhez és/vagy megsok-
szorozásához használja a  Központi eltolás-fogót és a helyi 
eszköztárat. 

 

 
 

"Egyedi" objektum módosítás 
Ha egyetlen elemet (pl. téglalap kör, fal) jelöl ki, akkor a fogók mellett 
megjelennek annak legfontosabb geometriai paraméterei is. A meg-
jelenített értékek megváltoztatásán keresztül közvetlenül módosít-
hatja az elem geometriáját. 
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Általános modulok terület 
Referenciapont módosítása több 
méretvonalhoz 

A  Referenciapont módosítása funkcióval most több méretvonal 
referenciapontjait is módosíthatja egymás után, anélkül hogy a 
funkciót újból meg kellene nyitnia. Így spórolhat meg néhány egér-
kattintást a méretvonalak átalakításánál. 
 

Pontfogás méretvonalakon 
Most a méretvonalakon is lehet pontokat megfogni. A pontfogást pl. 
egyénileg szerkesztett végszimbólumokhoz lehet használni.  
 

Javított összemetszés 
A legtöbb esetben az  Összemetszés funkcióval nem lehetett 
köröket vonalakkal összemetszeni. Ennek oka nagyrészt az volt, hogy 
az összemetszendő vonal nem teljesen merőleges.  

 

Az ilyen minimális pontatlanságok (nem számít, hogyan jött létre) 
most figyelembe lesznek véve az elemek összemetszésénél; meg fogja 
kapni a kívánt eredményt.  
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Lekerekítés kevesebb kattintással 
 Lekerekítés funkció egyszerűbb lett. Amikor a két elem kijelölése 

után a szálkereszttel arra a helyre mutat, amelyet le szeretne kerekí-
teni, akkor megjelenik a megfelelő lekerekítés előnézete, és ebbe a 
tartományba kattintva megkapja a kívánt eredményt. 

 

Abban az esetben, ha nem lehet egyértelmű eredményt megállapítani, 
akkor az összes lehetőség fel lesz ajánlva kiválasztásra. 
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Zárt spline görbék módosítása 
A zárt 2D spline görbék módosításnál most zártak maradnak, még 
akkor is, ha a kezdő-, ill. végpontot szerkeszti. Így nem játszik sze-
repet az, hogy a spline görbét fogókkal vagy a  Pontok módosí-
tása funkcióval változtatja-e meg.  
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Levágás elemig 
A  Levágás elemig funkció - a vonalaknak és poligonoknak egy 
referencia elemmel alkotott metszéspontjáig való lerövidítéséhez vagy 
meghosszabbításához - most megtalálható a vonalak helyi menüjében 
is.  
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Új végszimbólum vonalakhoz 
Most egy merőleges vonalat (távolsággal) is kiválaszthat vonalvé-
gekhez kezdő-, ill. végszimbólumként. 

      
 

Két új opció a Szöveg modulban 
A Szöveg párbeszédpanelben két új opció található: a Háttérszín és a 

Keret szövegblokk körül . 

Háttérszín 

A Háttérszín segítségével határozhatja meg azt a színt, amely 
 Kitöltés aláhelyezése opcióhoz lesz használva. A háttérszín beál-

lítható a Tulajdonságok palettán is. Ott azt is beállíthatja, hogy he-
lyette az az ablak-háttérszín legyen használva, amely a  Beállí-
tások - Megjelenítés oldalon van beállítva. 

Korábban mindig az ablak háttérszíne volt használva. 

Keret szövegblokk körül 

Amikor a  Keret szövegblokk körül opció aktiválva van, akkor a 
szövegblokk köré egy keret lesz rajzolva. A keret tulajdonságait (szín, 
tollvastagság, vonaltípus, távolság) a Tulajdonságok palettán állít-
hatja be.  
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Tetszőleges mentési hely pontfájlokhoz 
A fájlok importja és exportja a  Pontfájl importálása, exportá-
lása funkcióban többé már nem csak a felhasználó csere mappáján 
keresztül történhet. Mivel most bármely tetszőleges útvonal beállít-
ható, az Import gomb, amellyel korábban a fájlokat beolvasta a fel-
használó csere mappájába, megszűnt. 
Útvonalként a fájlok importjához és exportjához a  Beállítások 
funkció Munkakörnyezet oldalán a Mentés területen meghatározott 
mentési hely lesz felajánlva. 
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Tervelrendezés és 
nyomtatás terület 

A modul újratervezése közben a plotter/plottolás terminológia, amely 
a 90-es évek tollas plottereit írta le és többé már nem alkalmazható 
napjainkban használt normál A4-es és nagyformátumú nyomtatókra 
sem, le lett cserélve a nyomtató/nyomtatás terminológiára. 

Az alábbiakban néhány példa az átnevezésre: 

 Nyomtatási kép funkció neve most  Ablaktartalom nyom-
tatása 

 Tervszerkesztés funkció neve most  Tervelrendezés 

 Tervösszeállítás, plottolás modul neve most  Tervelrendezés 

 Tervek plottolása funkció neve most  Tervek nyomtatása 

Plotfájl, Plotprofil és Plotszett neve most Nyomtatási fájl, Nyomta-
tási profil és Nyomtatási szett 

Egyes és Kötegelt plottolás neve most Egyes és Többszörös kiadás 
 

Oldal tulajdonságokkal 
Az  Oldalbeállítás funkciót most, függetlenül attól, hogy melyik 
kimeneti eszköz van beállítva a  Tervek nyomtatása funkcióban, 
egységesen használhatja az elrendezési felület meghatározásához. A 
paraméterek meghatározása most paletta megadáson keresztül törté-
nik, miáltal a változtatások azonnal láthatók. Az Oldal és Margók 
területek mellett, amelyekben mint korábban az oldal formátumát, 
tájolását és margóit határozta meg, egy új Tulajdonságok területtel is 
kiegészült. 
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Itt az oldal tulajdonságaként kiválaszthatja a tervkeretet, a tervfejlécet 
valamint a hátteret. A tervkeret az oldal méretében lesz létrehozva, a 
tervfejléchez meghatározhatja a távolságot tervkeret belső peremétől. 
Háttérként meghatározhat egy kitöltést vagy textúrát. Az oldal meg-
változtatásakor a tervkeret mérete és a tervfejléc helyzete automati-
kusan igazítva lesz. 

A kedvenckezelésen keresztül az oldal beállításait elmentheti a 
 Mentés kedvencként funkcióval, és visszaolvashatja más elren-

dezési felületek meghatározásait a  Kedvenc beolvasása funkci-
óval. 

Figyeljen arra, hogy az itt létrehozott tervkeret a  Feliratozás 
funkció végrehajtásakor nem lesz elemként felismerve. 
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Újratervezett tervkiadás 
A kész tervek kiadására szolgáló  Tervek nyomtatása, 

 HPGL, bitképfájl exportálása és  Archiválás funkciók telje-
sen át lettek dolgozva. A mindenkori funkció kiválasztása után va-
lamennyi menü és eszköztár eltűnik. Csupán a Tervek nyomtatása 
paletta, ahol a Nyomtató panellap van kiválasztva, lesz megjelenítve. 
A terv megjelenítése úgy történik, ahogy az ki lesz adva. 
A paletta megadáson keresztül a beállítások változásai, amelyeknek 
hatásuk van a tervkiadásra, azonnal láthatók lesznek. 

A nyomtatandó elemek terjedelméhez és az archiváláshoz tartozó 
beállításokat, amelyek rendszerint sokkal ritkábban változnak, most 
alpalettán lehet meghatározni. A kiadandó tervek kiválasztása már 
csak a Tervek kiválasztása párbeszédpanelen keresztül történik. Így 
most az összes lényeges beállítás megtalálható tematikusan csopor-
tosítva a Nyomtató és Nyomtatási profil panellapokon. 
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A tervkiadás megváltozott viselkedése még egyszer rávilágít a 2011 
óta megváltozott kiadási filozófiára, amely a következő három lépésre 
tagolódik: 

• Oldalbeállítás 
Ebben lépésben kerül berendezésre a tényleges terv. A cél az, hogy 
ez pontosan úgy legyen meghatározva, ahogy később ki lesz majd 
adva. Az oldal meghatározásával, amelyhez bármilyen tetszőleges 
méretet beállíthat, jelölje ki az elrendezési felületet. Az oldalmar-
gók kiválasztásával és beállításával meghatározza, hogy a terv 
PDF fájlként lesz-e exportálva, ill. egy tekercses nagyformátumú 
nyomtatóra lesz-e kiadva vagy a terv kiadása egy nyomtatóra fog 
történni vágott lapra. 
Ha az oldal tulajdonságaként nem választott ki tervkeretet és 
tervfejlécet, akkor rakja le ezeket a  Tervkeret valamint a 

 Feliratozás, ill.  Jelmagyarázat, tervfejléc funkciókkal. 

• Elrendezés 
Ebben a lépésben rakja le a tervelemeket dokumentumok, ill. fájl-
csoportok formájában az elrendezési felületre a tervkereten belül-
re. Opcionálisan létrehozhat kiegészítő és magyarázó szövegeket, 
méretvonalakat vagy konstrukciós elemeket. 

• Tervek kiadása 
Ebben a lépésben adja ki a kész tervet a  Tervek nyomtatása 
funkcióval papírra és/vagy hozzon létre  PDF adatok expor-
tálása funkcióval egy PDF fájlt a tervből. Nyomtatási profilok 
használatával befolyásolhatja a tervek kiadását, anélkül hogy a 
tulajdonképpeni tervet ennek megfelelően megváltoztatná. 
A  Tervek nyomtatása funkcióban válassza ki a kimeneti 
eszközt valamint, Windows illesztőprogram használatnál, annak 
nyomtatható felületét, amely a papírformátumból levont eszköz-
margókból adódik. Az  Oldalbeállítás funkcióban beállított 
oldalmargóktól függően lesz az elrendezési felület vagy a nyom-
tatható felület bal alsó sarkába vagy a papírformátum bal alsó 
sarkába lerakva. 
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• A papírformátum mérete ellentétben az elrendezési felülettel nem 
határozható meg tetszőlegesen. A felkínált méretek terjedelme 
függ a beállított kimeneti eszköztől. Azok az elemek lesznek ki-
nyomtatva, amelyek az elrendezési felület és a kimeneti eszköz 
nyomtatható felületén belül fekszenek. Ahhoz, hogy az elrendezési 
felülettől függően a megfelelő papírformátumot kapja meg, a kö-
vetkező lehetőségei vannak: 

- Aktiválja a  Beállítások funkció Tervelrendezés oldalán 
az Oldal beállításakor papírformátum (nyomtató) igazítása 
opciót, hogy a papírformátum és annak tájolása automati-
kusan az oldalnak megfelelően legyen kiválasztva. 

- Kattintson a  Tervek nyomtatása funkcióban a Nyom-
tató panellapon a Beállítások területen a Formátum mellett a 

 Papírformátum (nyomtató) kiválasztása oldalformátum 
alapján gombra, hogy a papírformátumot és annak tájolását 
manuálisan az oldalnak megfelelően válassza ki. 

 

Nyomtatás kötegelt üzemmódban 
Miután több tervet választott ki a  Tervek nyomtatása, 

 HPGL, bitképfájl exportálása és  Archiválás tervkiadó funk-
ciókban most rögtön megjelenik a paletta Nyomtató panellapján egy 
kiegészítő Többszörös kiadás terület. A paraméterek terjedelme itt 
függ a kiválasztott funkciótól és adott esetben a beállított kimeneti 
eszköztől. 

• Ha a  Tervek nyomtatása funkcióban egy Windows 
illesztőprogram van beállítva az aktuális tervhez, akkor Nyomtató, 
Formátum, Nyomtatási profil valamint a Másolatok száma beál-
lításait határozhatja meg. Ilyen esetben többé nem érhető el az 
egész Beállítások terület. Emiatt az aktuális tervhez többé nem 
változtathat ezeken a paramétereken. 
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• Ha a  Tervek nyomtatása funkcióban egy Allplan vektor 
illesztőprogram van beállítva az aktuális tervhez, akkor csupán a 
Nyomtatási profil beállításait határozhatja meg. A Beállítások 
területen el lesznek rejtve az oldalhoz tartozó beállítási lehetőség. 
A  HPGL, bitképfájl exportálása funkcióhoz a beállított ki-
meneti eszköztől függetlenül ugyanaz a viselkedés adódik, mivel 
itt a kiadáshoz automatikusan Allplan vektor illesztőprogram lesz 
használva. 
Az  Archiválás funkcióban szintén a beállított kimeneti esz-
köztől függetlenül csak a Nyomtatási profil beállításait lehet 
meghatározni. A Beállítások terület itt alapvetően nem érhető el. 
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A Mint a terven beállítás a nyomtatóhoz és a formátumhoz valamint 
a Hasonló formátum és Kimenet ellenőrzése opciók úgy viselkednek, 
mint korábban. Az Aktuális beállítás esetén a nyomtatóhoz és for-
mátumhoz az aktuális terv meghatározásai lesznek bejegyezve, 
azonban ezek megváltoztathatók. 
Másrészt teljesen új a beállítási lehetőség a nyomtatási profil hasz-
nálatához. Mint a terven beállításnál a Nyomtatási profil panellapon 
lévő paramétereket ideiglenesen megváltoztathatja az aktuális terv-
hez, azonban nem választhat ki nyomtatási profilt. Aktuális beállí-
tásnál kiválaszthat egy fixen meghatározott nyomtatási profilt. A 
Nyomtatási profil panellapon ellenőrizheti ennek paramétereit, 
azonban ideiglenesen sem változtathat rajtuk. 
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Vizuális ellenőrzés 

A többszörös kiadás egy további újdonsága a kiválasztott tervek 
vizuális ellenőrzése a tényleges kiadás előtt. Miután kiválasztott több 
tervet, az ablak peremén megjelenik egy kiválasztási lehetőség. 

 

A  gombbal átválthat egymás után az előző tervre, a  gomb-
bal pedig a következő tervre. A listamezőből kiválaszthat egy tetsző-
leges tervet. Ha az aktuális tervhez egy Windows illesztőprogram van 
beállítva és a többszörös kiadáshoz Allplan vektor illesztőprogrammal 
összeállított terveket választott ki, akkor a tervek kiválasztásánál egy 
üzenetet fog kapni arról, hogy a megjelenítés nem lehetséges és a terv 
emiatt el lesz távolítva a tervkiválasztásból. Windows 
illesztőprogrammal összeállított terveknél a nyomtatóhoz, formá-
tumhoz és/vagy nyomtatási profilhoz a Mint a terven beállítás esetén 
a megfelelő meghatározás lesz a palettán megjelenítve. 
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PDF export bitképfájlként 
A PDF fájl létrehozásánál a  PDF adatok exportálása funkcióval 
a Tervelrendezés modulban, ill. az  Ablaktartalom nyomtatása 
funkcióban most lehetősége van arra, hogy a terv teljes tartalmát 
bitképként exportálja. 

 

Ezáltal az átlátszó átmenettel rendelkező kitöltések az eredetivel 
azonosan lesznek exportálva és másrészről másolási védelmet kap a 
PDF fájl, mivel ezt nem lehet újra vektorizálva beolvasni. 
Figyeljen természetesen arra, hogy a bitképként való exportálás során 
jelentősen nagyobb adatmennyiség fog létrejönni. Ez nagyobb ter-
veknél problémát okozhat a PDF fájl elküldésénél és beolvasásánál. 
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Tervjelmagyarázat előnézettel 
Egy tervjelmagyarázat kiválasztásánál az  Oldalbeállítás és 

 Jelmagyarázat, tervfejléc funkciókban most, ahogy már az egyes 
feliratstílusok kiválasztásnál is, megjelenik egy előnézet a kiválasztott 
jelmagyarázattal. 
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Konfiguráció funkciók 
A korábban a  Konfigurációk funkcióban található alfunkciók 
más funkciókba lettek integrálva. A főfunkció emiatt megszűnt. A 
konfiguráció funkciók végrehajtásának továbbra is előfeltétele, hogy 
rendszergazdaként, ill. rendszergazdai jogokkal rendelkező felhasz-
nálóként legyen bejelentkezve. 

Tervkeret megjelenítés 

Az új tervkeret ábrázolási paraméterek meghatározása most a 
 Tervkeret funkcióban a Kerettípus területen történik. Létező 

tervkeret ábrázolási paraméterek törléséhez kattintson a típus lista-
mezőjének jobb szélen az  ikonra. 

Új tervkeret ábrázolási paraméterek meghatározásához 

1 Adott esetben válasszon ki a  Tervkeret funkcióban a Terv-
típus területen a Típus mezőben egy tervkeret meghatározást, 
amelyet sablonként szeretne használni. 

2 Állítsa be a Keret tolla és vonaltípusa valamint a Keret megha-
tározás területeken a kívánt paramétereket. 

Típusként a [Felhasználói kerettípus] név lesz bejegyezve. 

3 Kattintson a Típus beviteli mezőre, adja meg a nevet az új keret 
meghatározáshoz és fogadja el az ENTER billentyűvel. 

 

 

Tervkeret formátum 

Az új tervkeret formátumok meghatározása most a  Tervkeret 
funkcióban a Formátum területen történik. Létező tervkeret formá-
tumok törléséhez kattintson a formátum listamezőjének jobb szélen az 

 ikonra. 
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Új tervkeret formátum meghatározásához 

1 Adott esetben válasszon ki a  Tervkeret funkcióban a For-
mátum területen a Formátum mezőben egy formátumot, amelyet 
sablonként szeretne használni. 

2 Adja meg az új formátum szélességét és magasságát. 

Formátumként a [Felhasználói formátum] név lesz bejegyezve. 

3 Kattintson a Formátum beviteli mezőre, adja meg a nevet az új 
formátumhoz és fogadja el az ENTER billentyűvel. 

 

 

Papírformátum 

Az új oldalformátumok meghatározása most az  Oldalbeállítás 
funkcióban az Oldal területen történik. Létező oldalformátumok tör-
léséhez kattintson a formátum listamezőjének jobb szélen az  
ikonra. 

Új oldalformátumok meghatározásához 

1 Adott esetben válasszon ki az  Oldalbeállítás funkcióban az 
Oldal területen a Formátum mezőben egy formátumot, amelyet 
sablonként szeretne használni. 

2 Adja meg az új formátum szélességét és magasságát. 

Formátumként a [Felhasználói formátum] név lesz bejegyezve. 

3 Kattintson a Formátum beviteli mezőre, adja meg a nevet az új 
formátumhoz és fogadja el az ENTER billentyűvel. 

 

 

  



 

142 Konfiguráció funkciók Allplan 2014  

Nyomtatási profilok 

Az új nyomtatási profilok meghatározása valamint a létező nyomta-
tási profilok módosítása most a  Tervek nyomtatása,  HPGL, 
bitképfájl exportálása és  Archiválás kiadásfunkciókban történik 
a Nyomtatási profil panellapon. 

Egy nyomtatási profil létrehozásához vagy módosítá-
sához 

1 Válassza ki egy kiadásfunkcióban a Nyomtatási profil panellapot. 

2 Adott esetben aktiválja a Nyomtatási beállítások területen a 
Nyomtatási profil opciót és válassza ki azt a nyomtatási profil 
fájlt, amelyet sablonként szeretne használni, ill. módosítani sze-
retne. 

3 Határozza meg a kívánt beállításokat, és kattintson a Nyomtatási 
profil mentése gombra. 

4 Mentse el a fájlt vagy egy új név vagy egy létező fájlnév alatt. 
 

 

Kimeneti eszköz csere terveken 

A  Kimeneti eszköz csere terveken funkció meghívása közvet-
lenül a Projektalapú megnyitás: Tervek párbeszédpanelben történik. 
A funkció menete változatlan maradt. 
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Az Allplan vektor illesztőprogramok 
terjedelme 

Az Allplan 2014 új telepítése esetén az Allmenüben a kimeneti csa-
tornák konfigurálásához most már csak a HPGL2_DESIGNJET és a 
HPCOL_DESIGNJET Allplan vektor illesztőprogramok állnak rendel-
kezésre. 

 

A  HPGL, bitképfájl exportálása funkcióból emiatt kikerült a 
HPGL monokróm választási lehetőség. 
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Kiegészítő modulok terület 
Javított PDF export a Report Designerből 

A jelentések PDF fájlként való exportálási lehetősége tovább javult: 
Most a jelentést egy már létező fájlhoz is hozzáfűzheti és az így ösz-
szeállított PDF fájl oldalait újraszámozhatja.  

 
 

Új funkció: Jelentés módosítása 
A Sablonok: jelentések, jelmagyarázatok, feliratok modulban a 
Módosítás területen egy új funkció áll rendelkezésére:  Jelentés 
módosítása. 

Ez a funkció lehetővé teszi egy létező jelentéssablon megváltoztatását 
és ezután RDLC fájlként való elmentését. A jelentéssablon szerkesz-
téséhez használja a Report Designer lehetőségeit. 
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Objektum attribútumok: 'Attribútumok 
hozzáadása' mindig beállítva 

Az  Objektum attribútumok másolása, törlése funkcióban most 
az Attribútumok hozzáadása az alapbeállítás.  

 

Ezzel csak a már meglévő attribútumok lesznek felülírva az új attri-
bútum értékekkel; a még nem létező attribútumok pedig hozzá lesz-
nek adva a már létező attribútumokhoz (kiegészítés). Így elkerülhető a 
meglévő attribútumok nem szándékos törlése, ahogy ez az Attribú-
tumok teljesen új opciónál előfordulhatott. 
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Modellezés 3D terület 
A Modellezés 3D modulban számos olyan újdonságot találhat, amely 
megkönnyíti Önnek a modellezést és megnöveli a termelékenységét.  

Az  Extrudálás funkció segíti Önt az intuitív modellezésben, de 
pontos értékek megadására is van lehetőség a párbeszédsorban. Ez a 
funkció a jövőben le fogja cserélni a korábbi verzióból megismert 
skiccelő funkciókat.  

Azok a funkciók, amelyekkel 3D vonalakat lehet létrehozni, most 
össze lettek fogva a  3D Vonal funkcióba. A már ismert funkciók 
mellé, mint a Téglalap, Kör és Sokszög most a régóta várt 3D Spline is 
megérkezett. 

A 3D felületek létrehozására szolgáló funkciók is össze lettek fogva a 
 3D Felület funkció alatt. Újdonság a 3D Spline felület és a kibő-

vített lehetőségek a Kör felületnél. 

Nagy segítség az új 3D felületjelölés is, amely az  Extrudálás 
funkcióhoz lett kifejlesztve és más módosításoknál is alkalmazható. 
Ezen kívül a 2D-ből megismert módosítási lehetőségek most a 3D-re is 
alkalmazhatók.  
 

Új funkció 'Extrudálás' 
Az  Extrudálás funkcióval hozhat létre 3D testeket létező 3D 
felületekből. Ezen kívül 3D testeket is szerkeszthet, mégpedig a test 
egyik felületére egy tetszőleges körvonal rajzolásával majd annak 
húzásával, eltolásával vagy sajtolásával. Ehhez átveheti a test egyik 
felületének megadott távolságra torzított körvonalát.  
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Ábra: test kihúzása felületből 

    

Ábra: test kibővítése a megadott távolságra fekvő körvonal húzásával 

    

Ábra: körvonal rajzolása a felületre és azon keresztüli sajtolása 
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3D Vonal kibővítve és egységesítve 
Korábban a 3D vonalelemek rajzolása több különböző funkcióra volt 
szétosztva, most egy tető alatt találja meg őket a  3D Vonal 
funkcióban. 

 

A meglévő  3D Téglalap,  3D Kör vagy  3D Sokszög 
funkciók össze lettek hozva; újként érkezett a  3D Spline funkció:  

A megadási opcióknál meghatározhatja a pontok számát a szeg-
mensben, a két vezérpont közt fekvő pontokat valamint meghatá-
rozhatja a spline simaságát. Az egyes pontok meghatározhatók mind 
a pontmegadás segítségével, mind egy nézetben vagy izometriában 
már létező pontokra kattintva.  

Járjon el a következőképpen: 

A  3D Vonal funkció megnyitása után válassza ki azt a 3D vo-
nalelemet, amelyet rajzolni szeretne. Minden egyes vonalelemhez 
specifikus megadási opciókat talál egy külön eszköztáron, hogy a 
létrehozott elemet optimálisan be tudja állítani. 
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3D Felület kibővítve és egységesítve 
A  3D Vonal funkcióhoz hasonlóan a  3D Felület funkció 
alatt össze lettek fogva a 3D felületek rajzolásához meglévő funkciók. 
Egy tető alatt találja most a  3D Felület létező 3D vonalakból, 

 3D Poligon felület,  3D Téglalap felület,  3D Kör felület 
és  3D Sokszög felület funkciókat. 

 

A  3D Kör felület funkciónál most meghatározhatja, hogy miként 
legyen a kör felület bezárva:  

• A  Körcikk opcióval a részleges kör felület a ívvégpontjaiból a 
kör középpontjába húzott vonalakkal lesz lezárva. 

• A  Körszelet opcióval a részleges kör felület a ívvégpontjai 
közötti egyetlen húrral lesz lezárva. 

Újdonság a  3D Spline felület funkció az organikus formákhoz. 
Zárt felületet rajzolhat, amelyet egy 3D Spline határol. A vezérpontok 
között ciklois görbék lesznek rajzolva. Itt is meghatározhatja a meg-
adási opcióknál a pontok számát a szegmensben.  

Járjon el a következőképpen: 

A  3D Felület funkció megnyitása után válassza ki azt a 3D fe-
lületelemet, amelyet rajzolni szeretne. Minden egyes felületelemhez 
specifikus megadási opciókat talál egy külön eszköztáron, hogy a 
létrehozott elemet optimálisan be tudja állítani. 
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Felületjelölés több módosító funkciónál is 
Az új  Extrudálás funkcióhoz egy új felületjelölés lett kifejleszt-
ve: Ezt arról lehet felismerni, hogy az azonosított felület az 
előnézetben egy átlátszó felülettel van megjelölve. Ennek a felületnek 
a színét a Jelölőszín opció határozza meg a Munkakörnyezet beállí-
tások - Megjelenítés - Ábrázolás oldalán.  

Az új felületjelölést most különböző módosító funkciók is használják, 
mint pl.: 

•  Test elvágása 

•  Felület törlése 3D testből 

Amikor a funkció végrehajtása közben a megadási opcióknál a 
 Felület kiválasztása (alapbeállítás) opcióra kattint, akkor a felület 

automatikusan azonosítva lesz, és elegendő egyetlen kattintás a vég-
rehajtáshoz. 

Ha azonban az  Élek vagy pontok kiválasztása opcióra kattint, 
akkor a felületet, ahogy korábban, három ponttal vagy két éllel vagy 
egy éllel egy sarokponttal kell meghatároznia.  

 

Ábra: felületjelölés  
 Felület kiválasztása opció aktív 

(1) Szálkereszt a felületre mutat 
(A) Felület megjelölve előnézetként 
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Vonal megtörése most 3D vonalakhoz és 
3D felületekhez is 

A  Vonal megtörése funkcióval (Szerkesztés eszköztár) most a 
2D vonalak és felületek mellett már a 3D vonalakat valamint a 3D 
felületek éleit is lehet szerkeszteni.  

 
 

3D testek kiterítése 
A korábban a  Nézetek és metszetek modulban lévő  Kite-
rítés funkciót most a  Modellezés 3D modulban találja meg. A 
funkció át lett alakítva oly módon, hogy így bármely tetszőleges 3D 
test kiterítése létrehozható legyen vele. Ezzel lehetősége nyílik arra, 
hogy ferde szögű tartószerkezeteket egy nézetben azok tényleges 
hosszával ábrázolja. 

A referencia felület kiválasztása és lerakása után kattintson egymás 
után azokra a határoló élekre, amelyekhez hozzá szeretné csatolni a 
kapcsolódó felület kiterítését. 

Mind a referencia felület, mind a kiterítés-felületek kiválasztásánál 
azok a 3D testben a  Beállításokban beállított jelölőszínnel meg 
lesznek jelölve átlátszó felületként. Ezért előnyős használni az ab-
laktechnikát. 
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A 3D test minden egyes felülete csak egyszer szerepelhet a kiterítés-
ben. Ez megakadályozza, hogy pontatlan és adott esetben megté-
vesztő kiterítés-ábrázolások jöjjenek létre. 
Ha a határoló élek kurzorral való megközelítésekor a kapcsolódó 
felület kihajtása lehetséges, akkor meg fog jelenni ennek a felületnek 
az előnézete. Ellenkező esetben egy megfelelő szimbólum fog megje-
lenni a rajzfelületen és egy megjegyzés is meg fog jelenni a párbe-
szédsorban. 
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Amennyiben a 3D test összes felületét már kiterítette, akkor egy 
megfelelő üzenetet fog kapni, és a funkció automatikusan befejeződik. 

Megjegyzés: A  Nézetek és metszetek modulból származó zsa-
lutestek kiterítése mostantól többé már nem lehetséges. Ilyen esetben 
másolja át a zsalutestet egy új üres rajzfájlba és törölje ki a  Nézet 
törlése funkcióval az összes esetleg létező nézetet és metszetet. 
Amikor az utolsó létező nézetet is kitörli, akkor a zsalu automatikusan 
át lesz alakítva nem nyilvántartott 3D elemekre. Ezekről az elemekről 
ezután már létrehozhat kiterítéseket. 
Nem közvetlen módon de az építészelemek kiterítése is lehetséges 
ezzel a funkcióval. Ilyen esetben konvertálja át az építészelemeket az 

 Elemek konvertálása funkcióval 3D elemekké. 
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Építészet terület 
Tetőtest két szintvonallal 

A tetőtestekben most két szintvonalat jeleníthet meg. 

 

A szintvonalakat sokféle szerkesztési feladathoz fel lehet használni: 

• Könnyebben illeszthet be tetőablakokat a tetőkbe. Állítsa a szint-
vonalakat a kívánt értékekre és rajzolja meg egyszerűen a tető-
ablakot a vonalak között. Többé nem kell méréseket végezni a 
nézetben a magassági helyzet meghatározásához.  

• Helyiségeket rajzolhat pontosan a 1m-es és 2m-es szintvonalak 
között. 

 
 



 

Újdonságok az Allplan 2014/2014-1-ben Építészet terület 155 
 

Síkok módosítása 
Amikor a  Síkok módosítása funkcióval az egyéni síkok al-
só/felső pontmagasságát szeretné megváltoztatni, akkor ez most 
sokkal egyszerűbb teheti meg. A sík meghatározásakor megadott 
pontok most szimbólumként meg lesznek jelenítve a szerkesztővonal 
színével mind alaprajzban, mind a nézetekben és az izometriákban.  

Az a pont, amelynek a beviteli mezője éppen aktív, egy nagyobb 
szimbólummal és a jelölőszínnel lesz megjelölve. 

 

(A)  Egy egyéni sík meghatározási pontjai 
(B)  Kijelölt meghatározási pont  
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'Magasság' párbeszédpanel Quickinfóval 
A Magasság párbeszédpanelben, amely az összes építészelemnél a 
magasság megadására, ill. módosítására szolgál, most minden egyes 
ikonhoz meg fog jelenni egy magyarázó Quickinfó, amikor az egér-
mutatóval rámutat. 

 

Különösen az újoncok számára könnyíti ez meg a beletanulást az 
Allplan síkokhoz viszonyított magasságmegadásába. 
 

Magassági helyzet változtatása 
Amikor az építészelemek magassági helyzetét a  Általános épí-
tészet-tulajdonságok módosítása funkcióval szeretné megváltoztatni, 
akkor most megspórolhat néhány kattintást: 

Mostantól nem kell explicit módon aktiválnia a Felső él módosítása 
és/vagy Alsó él módosítása opciókat: Mihelyst rákattint egy funkci-
óra a magasságmegadáshoz, a megfelelő opció automatikusan akti-
válva lesz.  
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Körfal beállítható osztással 
Az Allplan korábbi verzióiban egy kör alakú vonalas építőelem, mint 
pl. egy  Körfal, belsőleg mindig 40 (ill. 80 a belsőhöz és külsőhöz) 
poligon szakaszból állt, a létrehozott körfalcikkhez viszonyítva. Ez azt 
jelenti, hogy egy negyed körfal, de még egy teljes körfal is mindig 40 
poligon szakaszból állt.  

 

Allplan 2013-ban: 
Teljes körfal nagyobb sugárral, fél körfal kisebb sugárral  

Most egyénileg állíthatja be, hogy hány darab poligon szakaszból 
álljon a körfal; ráadásul ez a beállítás mindig a teljes körre vonatko-
zik. Így most garantálható, hogy egy határos helyiség még egy mó-
dosítás után is mindig pontosan illeszkedjen a körfalhoz. Sőt ennek 
segítségével most "simább" körfalakat hozhat létre.  

 

Ez az igazítás érvényes az összes vonalas építőelemre is, tehát nem 
csak a  Falra, hanem a  Gerendára és a  Sávalapra is. 

Megjegyzés: A korábbi verziókból származó kör alakú építőelemek 
megtartják azt a körosztást, amellyel létre lettek hozva. Amennyiben 
ezek paraméterei átvételre kerülnek új körfalak rajzolásához, akkor 
már az új logika lesz alkalmazva. 
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Javított ablakmegadás körfalban 
Az Allplan 2013-1 verzióig a körfalakban lévő nyílásoknál a belső és 
külső bélésmélységek nem lettek figyelembe véve, az ablakobjektu-
mok mindig középre lettek berakva.  

Most lehetősége van arra, hogy megadja az ablakmélységet és a külső 
bélést, a belső bélés az ablaknyílás min-max dobozából lesz kiszá-
mítva. 

      
 

Körfal meghosszabbítása, direkt objektum módosítással 
A körfalakat jelenleg nem lehet más falakkal összekötni a  Vo-
nalas építőelemek összekötése funkcióval. Azonban ehhez használ-
hatja a direkt objektum módosítást. 

Egy körfal másik falhoz való csatlakoztatásához, direkt 
módosítással  

1 Kattintson a körfalra. 

Megjelennek körfal fogói és beviteli mezői.  



 

Újdonságok az Allplan 2014/2014-1-ben Építészet terület 159 
 

 

2 Kattintson azon az oldalon a fogóra, amelyiket meg szeretné 
hosszabbítani. 

 

3 Húzza a fogót addig a falig, amelyikhez hozzá szeretné csatolni a 
körfalat. 
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4 Kattintson a célpontra. 

A körfal meghosszabbodik. 

Megjegyzés: Figyeljen, különösen nem merőleges sarokcsatlako-
zásoknál vagy többrétegű falaknál, a körfal és az egyenes fal ösz-
szemetszésére.  

5 Nagyítson rá a csatlakozásra és ellenőrizze az összemetszést. A 
pontatlanságokat a  Pontok módosítása funkcióval korrigál-
hatja. 
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SmartPart ablak modellezése / SmartPart 
ajtó modellezése 

Az Alap: falak, nyílások, építőelemek modulban a Létrehozás terü-
leten most rendelkezésére állnak az új  SmartPart ablak módo-
sítása és  SmartPart ajtó modellezése funkciók. 

Ezen funkciók aktiválása után megnyílik a SmartPart Tulajdonságok 
palettáján az Elemek panellap, és azonnal megkezdheti egy saját 
SmartPart modellezését. 

  

A modellezés ábrázolása valós időben történik. A SmartPart a mo-
dellezés közben bármilyen nyílásalakhoz hozzáigazodik. A "Változ-
tatható paraméterek (162. oldal)" szakaszban áttekintést kap az ablak 
és ajtó SmartPart elemek paramétereiről. 
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A SmartPart egyes alkotóelemeit megváltoztathatja mind grafikusan a 
fogókkal az objektumnál, mind a paraméterek módosításával a pa-
lettán. Ráadásul a módosítások sorrendje tetszőleges. 
A palettán a megváltoztatandó alkotóelemet kattintással választhatja 
ki az előnézetben, vagy a megfelelő elem-szimbólum kijelölésével. A 
paraméterek a palettán áttekinthető csoportokra vannak felosztva és 
több panellapra szétosztva. Az előnézetben az ábrázolt elemeket 
zoomolhatja és eltolhatja. 

A saját SmartPart elemeit a  Mentés kedvencként funkcióval 
elmentheti kedvencként vagy felveheti a könyvtárba. Ilyen módon 
felépíthet az Ön igényeihez igazodó objektum könyvtárat. 

Figyelembe tudtunk venni számos ügyfélkívánságot. Így most lehet-
séges pl. az ablakszárnyak 2D nyílás szimbólumainak ábrázolása, a 
fogantyúk 2D és 3D ábrázolása vagy a különböző szélességek meg-
adása az egyes keretoldalakhoz. 
 

Változtatható paraméterek 
Különböző keretszélességek  

Keretszélességek és keretmélységek külön-külön beállíthatók 
fent/lent/jobbra/balra. Ez nem csak a külső keretre érvényes, hanem a 
szárnyelemek keretére is. Ezt a tulajdonságot használhatja arra, hogy 
pl. megjelenítse a megerősítést a padlórésznél. 

Ütközőléc borítószárnyhoz (stulp) 

Most lehetőség van arra is, hogy egy egymásra fedő szerkezetnél 
megjelenítse a szerkezethez tartozó fugát, amely a gyakorlatban 
rendszerint egy ütközőléccel van elfedve. Az ütközőléc pozíciója, 
szélessége és a mélysége egyénileg beállítható.  

Rögzített mezőszélesség 

Most létrehozható egy középső mező rögzített szélességgel. A széles-
ség egyénileg beállítható. A fennmaradó felület automatikusan 
egyenlően el lesz osztva a két külső mező között.   

Különböző alakok nyílásszárnyakhoz 

Minden egyes nyílás szimbólum mind 2D ábrázolásban, mind 3D 
ábrázolásban különböző alakkal rendelkezhet. Így lehet pl. egy két-
szárnyú ablaknál az alakot a járószárnyhoz és az állószárnyhoz kü-
lönbözőképpen beállítani.  
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Különböző anyag mindegyik elemhez 

Az objektumok egyes elemei különböző felszíneket és színeket kap-
hatnak. Így pl. faszínű ablakok sárgaréz színű osztólécekkel való 
ábrázolása vagy az ajtók sötétszürke blokktokkal és világosszürke 
ajtólappal való ábrázolása többé már nem probléma.  

Vastagság mezőelemeknél 

A mezőelemeknél most rendelkezésre áll a vastagság paraméter is. Az 
értéket mezőnként külön lehet beállítani. Így nagyon egyszerűen lehet 
akár belül fekvő osztóléceket vagy szendvicspaneleket ábrázolni.  

Láthatóság rugalmas szabályozása  

Az objektumok láthatósága most nagy mértékben egyénileg szabá-
lyozható. Azzal, hogy az elemek különböző fóliákhoz lesznek hozzá-
rendelve, külön lehet kapcsolni mind az elemeket és a nyílás szim-
bólumokat, mind a 2D és a 3D ábrázolásokat.  

Távolság beállítása a nyílástól 

A nyílástól mért távolság most közvetlenül beállítható egyénileg és 
külön fent/lent/jobbra/balra az új objektum paramétereiben. Ezen 
paraméterek segítségével pl. az is lehetséges, hogy figyelembe vegye a 
szerkezetkész padlótól mért távolságot.  

Falc 

Annak módját, hogy a keret és a szárny hogyan fedje egymást, most 
befolyásolhatja az új falc paraméterrel. Négy különböző lesarkítás 
típus áll rendelkezésre, ahol a pozíciók jobbra/balra/fent/lent egyéni-
leg állíthatók be.   

Ablakfogantyúk 

Az ablakfogantyúk tetszés szerint ábrázolhatók a pánt oldalon és a 
keret oldalon. Ezek automatikusan a szárny közepére lesznek he-
lyezve. A fogantyúk mind 2D ábrázolásban, mind 3D ábrázolásban 
meg lesznek jelenítve.  

Ablakpárkány 

Most lehetőség van arra, hogy rögtön az létrehozásnál az ablakob-
jektumhoz hozzárendelje az ablakpárkányt belül és/vagy kívül. A 
paraméterek egyénileg beállíthatók. Az ablakpárkány szélessége 
közvetlenül módosítható a fogókon keresztül.  
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Redőny 

Létrehozásnál az ablakobjektumhoz rögtön hozzárendelhető egy 
előtét vagy egy rátét redőny. A paraméterek egyénileg beállíthatók. A 
redőnyök szélessége közvetlenül módosítható a fogókon keresztül. 

Ajtófogantyúk 

Most rendelkezésre állnak az ajtófogantyú és az ajtógomb elemek is, 
amelyek tetszés szerint ábrázolhatók a pánt oldalon és a keret olda-
lon. Ezek automatikusan a szárnyon 1,05m magasságba lesznek he-
lyezve. Az ajtófogantyúk mind 2D ábrázolásban, mind 3D ábrázo-
lásban meg lesznek jelenítve.  

Keret pozíció 

A blokk-keret helyzete egyénileg beállítható a nyíláson belül. Az 
igazítás lehet középre vagy kívülre/belülre zárt és kiegészítésként egy 
tengelytől mért távolsággal történik. Így lehet pl. egy keret-ajtót egy 
befelé elhelyezett pánttal, ill. ajtólappal ábrázolni.  

Teljes üvegajtók  

Keret nélküli ajtókat, pl. üvegből, nagyon könnyen létre lehet hozni. 
Az ajtó helyzetét a nyíláson belül a bélésen keresztül lehet meghatá-
rozni.  
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Stílusfelületek elemirányban 
Az  Általános építészet-tulajdonságok módosítása funkcióban 
az Allplan 2013-1 verziójától létezik a  Sraffozás elemirányban 
opció. Itt határozhatja meg azt, hogy a vonalas építőelemeknél a 
sraffozás illeszkedjen az építőelem irányához. 

 

Ez a beállítás az Allplan 2014 verzióban kibővült; ez most már nincs 
csak az egyszerű sraffozásokra korlátozva, hanem érvényes az összes 
olyan mintára és sraffozásra is, amely  Stílusfelület formájában 
lett hozzárendelve. A beállítás kihat az összes többi elemre is, mint a 
bélésburkolat stb., ezenkívül az összes további alkalmazásra is, mint 
pl. építészmetszet, asszociatív nézetek és takarás-számítás. 
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Asszociatív felület-vizualizálás 
A  Felület-vizualizálás most asszociatív módon is létrehozható. 

 

Ha az Asszociatív felület-vizualizálás az aktív dokumentumban 
opció aktív, akkor az összes olyan elem, amely megfelel a felületvi-
zualizálás egyes kritériumainak, automatikusan ki lesz jelölve. 
Amennyiben megfelelő új elemek kerülnek létrehozásra, akkor azok 
azonnal a mindenkori meghatározott felületelemekkel lesznek kitölt-
ve, és a jelmagyarázat automatikusan frissítve lesz. 
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Példa helyiségek felület-vizualizálására (körbevétel jelleggel): 

 

Amikor hozzáadja az erkélyt, az automatikusan ki lesz töltve, és a 
jelmagyarázat kibővül. 
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Helyiségcsoport módosítása átvétellel 
A helyiség- és szintcsoportok módosítása a  Helyiség-, szint-
csoport funkcióval az Allplan V2013-1 verzióban többek között 
azáltal is javult, hogy a létező felületelemek nem lettek automatiku-
san felülírva.  

Ez az alapbeállítás nem bizonyult kielégítőnek. Most a funkció 
megadási opcióinál meghatározhatja, hogy a módosítás a hozzáren-
delt felületelemek átvételével együtt vagy anélkül legyen-e végre-
hajtva.  

 

• A Mód opcióval a csoport csak ki lesz jelölve.  

• A Mód+ opcióval a csoport ki lesz jelölve, és egyidejűleg a csoport 
paraméterei is át lesznek véve a Helyiség-, szintcsoport párbeszéd 
eszköztárba.  
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Helyiségek, felületek, szintek javított 
módosítása 

A  Helyiségek, felületek, szintek módosítása funkciónál most 
pontosabban megkülönböztetheti, hogy mely attribútumok legyenek 
megváltoztatva.  
Ehhez most a  Tulajdonságok oldalon minden egyes megvál-
toztatható attribútumnál van egy jelölőnégyzet. Csak amikor a jelö-
lőnégyzet aktív, akkor lesz az attribútum megváltoztatva. 
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Padló- és födémfelület most 
stílusfelülettel is 

A helyiségek padló- és födémfelületei most már nem csak sraffozás-
sal, mintával és kitöltéssel láthatók el, hanem stílusfelülettel is. A 
megadás történhet mind a  Helyiség funkció Kiépítésfelületek 
panellapján, mind a  Padlófelület vagy  Födémfelület funk-
ciókban. 

 

Ezzel most a metszetábrázolásoknál a felületstílustól függően külön-
böző eredményeket érhet el.  

 

Metszetábrázolás Engedélyezési rajz rajztípusnál 

 

Metszetábrázolás Prezentációs rajz rajztípusnál 
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Objektumok cseréje SmartPart elemekre 
Az új ablak és ajtó SmartPart elemek fejlesztésével együtt az  

 Objektum csere funkció is kibővült:  

Most már nem csak objektumukat cserélhet le objektumokra, hanem 
objektumokat SmartPart elemekre és fordítva. Emiatt a funkció neve 
mostantól   Objektum, SmartPart csere.  
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Poligon helyiség attribútumokkal 
Amikor az  Elemek konvertálása funkcióban a Helyiségekből 2D 
poligonok opcióval egy helyiséget átalakít poligonra, akkor az ere-
detileg a helyiséghez hozzárendelt attribútumok többé nem fognak 
elveszni, hanem most a poligonhoz lesznek hozzárendelve.  

Ennek az újdonságnak a legfontosabb alkalmazási területe a DWG 
formátumú adatcsere. 

 

Az attribútumok az ismert módon szerkeszthetők az  Objektum 
attribútumok hozzárendelése, módosítása funkcióval. 
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Helyiségek színezésének egyszerűsített 
módja 

A  Helyiségek, felületek, szintek ellátása felületelemekkel 
funkciónál az eljárásmód egyszerűbb lett. Hasonlóan a helyiségmeg-
adáshoz egy párbeszéd eszköztárt integráltunk a funkcióba egy 

 Paraméterek átvétele opcióval:  

 

Ezzel most különböző helyiségeket különféleképpen színezhet ki, 
anélkül hogy mindig meg kellene nyitnia a megfelelő meghatáro-
zás-párbeszédpanelt. A  Paraméterek átvétele funkció haszná-
latával most nagyon könnyen kiválaszthat egy másik felületelemet 
(szín, sraffozás, kitöltés). 
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Újdonságok a jelentéseknél 
Kiépítés - Ablakok, ajtók 

A Kiépítés mappában az Ablakok, ajtók alatt három új jelentést talál 
az ajtók különböző attribútum-szűrőkkel való kiértékeléséhez és 
Excelben történő szerkesztéséhez. Ezenkívül van még egy jelentés az 
ajtók minőséggel együtt való kiértékeléséhez. Általában az ablak 
SmartPart és ajtó SmartPart elemek is ki lesznek most értékelve. 

 
 

Ajtók (összes attribútum átadásá-
hoz).rdlc 

Ajtóelemek (objektumok, 
SmartPart) az összes attribútummal, 
amely hozzárendelhető az ajtó-
elemhez, Excelbe való átadáshoz 

Átadás Excelbe az  Allplan 
BCM és mennyiségi adatok ex-
portálása funkcióval 

Ajtók (teljes átadáshoz).rdlc Ajtóelemek (objektumok, 
SmartPart) az összes attribútummal, 
Excelbe való átadáshoz 

Átadás Excelbe az  Allplan 
BCM és mennyiségi adatok ex-
portálása funkcióval 

Ajtók (összefoglaló átadásához).rdlc Ajtóelemek (objektumok, 
SmartPart) fő attribútumokkal, 
Excelbe való átadáshoz 

Átadás Excelbe az  Allplan 
BCM és mennyiségi adatok ex-
portálása funkcióval 

Ajtók (minőségekkel).rdlc Ajtóelemek (objektumok, 
SmartPart) helyzettel, minőségekkel 
és attribútumokkal. 
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Helyiségek, felületek, szintek - Helyiségek 

A Helyiségek, felületek, szintek mappában a Helyiségek alatt talál 
egy új jelentést, amely az ablak SmartPart és ajtó SmartPart elemek 
üvegfelületeinek részarányát értékeli ki. 

 
 

Üvegterület részaránya.rdlc Üvegterületek részaránya szinten-
ként: építőelem ID, név, funkció, 
alapterület, ablakterület, %-os arány 
és értékelés; az 1/12, 1/10 ill. 1/8 
alatti üvegterület részarányú helyi-
ségek pirossal lesznek megjelölve 

Ez csak az ablak SmartPart és ajtó 
SmartPart elemeket értékeli ki, az 
objektumokat nem. 
 
Dokumentum alapú munkavégzés 
esetén, a helyiségeknek és a falak-
nak az ablakokkal ugyanabban az 
NDW fájlban kell lenniük. 
 
A Report Viewer - Paraméterek 
palettáján a Szükséges ablakterület 
alatt válthat az 1/12, 1/10 és 1/8 
üvegterület részarányok között.  
 
A Rendezés Szint alatt a kiértéke-
lést az építménystruktúra szintjei 
szerint vagy a helyiségek szintnevei 
szerint csoportosíthatja. 

 

Helyiségek, felületek, szintek - Lakóterületek 

A Helyiségek, felületek, szintek mappában a Lakóterületek alatt talál 
egy új jelentést a helyiségek táblázatos kiértékeléséhez lakó -és alap-
terület szerint. 

 
 

Lakóterületek (táblázatos).rdlc Lakóterületek szintenként és hoz-
zátartozó helyiségek: név, funkció, 
alapterület és lakóterület helyisé-
genként; összeg szintenként és 
teljes összeg  

A Report Viewer - Paraméterek 
palettáján a Felhasználói beavat-
kozás területen a Rendezés_szint 
alatt a kiértékelést csoportosíthatja 
az építménystruktúra szintjei vagy a 
helyiségek szintnevei szerint.  
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Feliratstílusok szerkesztése a helyi 
menüben 

A lerakott feliratstílusok helyi menüjében most megtalálja a Tulaj-
donságok bejegyzést. Ennek köszönhetően a feliratstílusok módosí-
tása jelentősen felgyorsul.  

 

Amikor a helyi menüben a Tulajdonságok funkcióra kattint, akkor a 
feliratstílus ki lesz jelölve és megjelenik a Feliratstílus párbeszéd 
eszköztár. Rögtön nekiláthat a módosításnak. 
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Attribútumok hozzárendelése 
közvetlenül a lépcsők megadásánál 

A Lépcső - geometria párbeszédpanelben most közvetlenül átveheti 
az attribútumokat már létező lépcsőkről vagy hozzárendelhet új att-
ribútumokat. 

 

A következő funkciók állnak rendelkezésre: 

•  Attribútumok teljesen új 
Ezzel a funkcióval átveheti az attribútumokat egy már létező lép-
csőről. Az átvitelnél az összes meglévő attribútum törölve lesz, és 
teljesen le lesznek cserélve az új attribútumokra. 

•  Objektum attribútumok átvétele - hozzáadás 
Ezzel a funkcióval átveheti az attribútumokat egy már létező lép-
csőről. Az átvételnél a már meglévő attribútumok felül lesznek 
írva az új attribútum értékekkel; a még nem létező attribútumok 
pedig hozzá lesznek adva a már létező attribútumokhoz (kiegé-
szítés). 

•  Objektum attribútumok hozzárendelése, módosítása 
Ezzel a funkcióval módosíthatja egy létező lépcső attribútumait; 
miközben új attribútumokat is hozzárendelhet. Részleteket az 

 Objektum attribútumok hozzárendelése, módosítása alatt 
talál (Objektumkezelő modul). 
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Bővített lépcsőasszisztens 
Az Allplan 2013-1 verzióban a  Lépcsőasszisztens funkció át lett 
dolgozva. Azóta a  Lépcsőasszisztens funkcióval létrehozott 
lépcsőket a megadáshoz hasonlóan a Lépcsőasszisztens párbeszéd-
panelen keresztül lehet módosítani.  

 Lépcsőasszisztens az aktuális Allplan 2014 verzióban követke-
zetesen tovább lett fejlesztve:  

• A jobb egérgombbal duplán kattintva egy a  Lépcsőasszisz-
tens funkcióval létrehozott lépcsőre, hozhat létre további asszisz-
tenslépcsőket azonos paraméterekkel és attribútumokkal; ehhez 
megnyílik a Lépcsőasszisztens párbeszédpanel.  

• Amikor az  Építőelemek teljes átvétele egy létező lépcsőről 
opciót használja, akkor csak az attribútumok lesznek átvéve. 
Ahogy a  Lépcső módosítása funkcióval történő szerkesztés-
nél, ekkor az "asszisztenslépcső" is át fog alakulni standard lép-
csővé.  
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Vizualizálás terület 
Textúra mapping bővítések 

Textúrák forgatása 
A felszínek  Egyéni felszínek hozzárendelése 3D-, építészele-
mekhez és  Felszínbeállítások funkciókkal való meghatározásá-
nál most elforgathatja a textúrát.  

Az Egyéni felszín, ill. Felszínbeállítások: n. szín párbeszédpanelben 
adhatja meg a textúra forgásszögét. 
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Bővített lehetőségek a textúrák mappelésére 
A Allplan programban a textúrák 3D elemekre való mappelésének új 
fajtái találhatók. Amikor 3D testekhez textúrákat rendel hozzá, akkor 
normál esetben az elemhez igazodó mappelés lesz használva. De ez 
nem mindig megfelelő. Most utólag megváltoztathatja a mappelés 
fajtáját a Tulajdonságok palettán.  

 

Következő mappelési fajták lehetségesek most: 

• Kocka 

• Fal 

• Tető 

• Terep 

• Henger 

• Gömb 

• UV 

Jelölje ki azt a 3D testet, amely mappelését meg szeretné változtatni 
és nyissa ki a Tulajdonságok palettát. A Vizualizálás alatt tudja átál-
lítani a Maping fajtáját.  
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Azon építészelemek, amelyek az  Elemek konvertálása funkció-
val lettek 3D testekké konvertálva, megőrzik az építész-specifikus 
mappelést.  
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UV mapping a C4D importból 
Az UV mapping segítségével az olyan komplex elemek, mint embe-
rek, fák, járművek vagy bútorok, lefedhetők egyetlen textúrával. 
Durvább poligonális struktúrával rendelkező adatspóroló elemek is 
használhatók. 

Az Allplan programban magában nem lehet az UV mapping tulaj-
donságot hozzárendelni, de a CINEMA 4D programból importál UV 
mappeléssel rendelkező elemek meg fogják tartani ezt a tulajdonságot 
mindaddig, amíg az Allplan programban meg nem változtatja azt.  
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Textúrák irányoldallal 
A Tulajdonságok palettán a textúrák irányoldalát is meg lehet vál-
toztatni, mégpedig külön minden egyes elemnél. Az irányt átveheti a 
kiválasztott felületről vagy élről. 

Az átvételhez megjelenítheti az összes átvételi pipettát vagy kivá-
laszthatja az átvételt egyesével is. 
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Szög, faktor, eltolás 
A Tulajdonságok palettán keresztül elforgathatja a textúrát, eltolhatja 
X és Y irányban vagy torzíthatja egy faktoron keresztül X és Y irá-
nyokban, mégpedig külön minden egyes elemnél. Ehhez nincs szük-
ség arra, hogy a felszínfájlt vagy a textúrát kiigazítsa és újból el-
mentse.  

Megjegyzés: Az itt meghatározott mapping szög hozzá lesz adva a 
felszín meghatározásban beállított textúra forgatás értékéhez.  

Megjegyzés: Az itt meghatározott torzítási faktor kiegészítésként 
hozzá lesz adva a felszín meghatározásban beállított torzítás értéké-
hez.  

Megjegyzés: Az itt meghatározott eltolás hozzá lesz adva a felszín 
meghatározásban beállított textúra eltolás értékéhez.  
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Phong szög 
A Phong szög segítségével elsimíthatja a 3D testek éleit.  

A Phong szög ugyancsak a Tulajdonságok palettán állítható be 
minden egyes elemhez. Minél magasabb a beállított Phong szög, 
annál simábbak lesznek az élek. A maximális érték 90 fok.  

 

Phong szög: 40 és 90 fok 

A Phong szög beállítás hatása leginkább a nem textúrázott objektu-
moknál látható. Textúrával, különösképpen az UV mappeléssel kap-
csolatban, a Phong szög következményei nem vehetők észre első 
pillanatra, mindazonáltal hatással van az árnyékokra és a 
renderelésekre. A finomabb ábrázolás kihat az objektumok belső 
poligonéleire, de nincs hatással a külső határolásra, amelyet mindig 
az adott kamerapozíció határoz meg.  

Valósághű ábrázoláshoz ajánlott megnövelni a Phong szög értékét a 
kevés poligonból álló durvább felbontású objektumoknál. A sok po-
ligonból álló finom felbontású objektumoknál legtöbbször elegendő 
az UV mapping.  
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Felszínek hozzárendelése 
Az animációban az anyagok és felszínek  Egyéni felszínek hoz-
zárendelése 3D-, építészelemekhez funkcióval való meghatározásá-
nál korábban a Fényesség kifejezés volt használva. Ez azonban nem 
teljesen helyes, emiatt most a Fényesség / simaság lesz használva.  

 

Az új elnevezés egyértelművé teszi a Fényesség színe és a Fényesség 
közti összefüggést is, ami - a Global Illumination kivételével - a többi 
rendereljárásnál már így volt. 
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Fénybeállítások az animáció ablak helyi 
menüjében 

Az animáció ablak helyi menüjéből most közvetlenül meghívható a 
 Fénybeállítások funkció, többé nem kell a További funkciók 

alatt keresni. Így megtakaríthat néhány kattintást az animációs jele-
net finomhangolásánál. 
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Global Illumination 
A Global Illumination módszerrel végzett renderelés számítást azzal a 
céllal fejlesztettük tovább, hogy gyorsabban és kevesebb beállítási 
munkával kapjon valósághű eredményt.   
 

Automatikus expozíció 
A renderelés számításának megkezdése előtt a program automatiku-
san kiválasztja a legjobb expozíciót. Ezzel most már elsőre is egy 
optimális eredmény fog kapni és könnyen megállapíthatja azokat a 
részleteket, amelyek felül vagy alul lettek exponálva. A renderelés 
eredménye most mindenképpen realisztikusabban fog hatni. A 
Fényerő utólagos igazítására a Kép korrekció párbeszédpanelben a 
legtöbb esetben nem lesz szükség. 
 

Javított foton mappelés 
A fotonok mappelése most ki tudja használni a többszálúságot - 
korábban csak egyetlen processzormagot használt. A többprocesszo-
ros rendszereknél most az összes elérhető processzormag fel lesz 
használva a foton-map létrehozásához. Így a renderelés számítása 
jelentősen gyorsabb lehet.  
 

Változatlan háttérkép 
Korábban a Global Illumination módszerrel végrehajtott renderelési 
számítások befolyásolták a háttérképet; a tónusérték a renderelt mo-
dellhez lett igazítva. Most a háttérkép ki lesz maszkolva és emiatt nem 
fog megváltozni. A modell és a háttérkép közötti élek el lesznek si-
mítva. 
 

Objektumok üveg mögött 
Az üveg mögötti diffúz anyagú objektumok renderelésnél javítani 
lehetett a minőségen. Mostantól először az objektumok indirekt 
megvilágításai lesznek kiszámítva és csak ezután az üveg. 
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Építőmérnök terület 
Faktor átmérőhöz 

A faktor a névleges átmérők módosított ábrázolásához, amelyet a 
 Beállítások funkcióban állíthat be, többé már nem csak a méret-

arányos ábrázoláshoz lesz használva a rajzokban, hanem figyelembe 
lesz véve az ütközésvizsgálathoz, az animációhoz és a 3D-be való 
konvertáláshoz is. 

Mivel ez a paraméter most általános érvényű lett, ezért átkerült a 
Vasalás oldalon a Köracél területre. 
 

Új feliratozási opciók 
A köracélfeliratokat érintő nemzetközi követelmények miatt a para-
méterek kibővültek a  Beállítások funkcióban. Kanada, Chile, 
Nagy Britannia, India, Japán, Norvégia, Argentína, Indonézia, Mexikó 
és Spanyolország számára így most országspecifikus alapbeállítások 
határozhatók meg. 
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• Kibővült annak lehetőség is, hogy a pozíciókeret helyett egy előtag 
legyen létrehozva a pozíciószámhoz: A pozíciószám kiegészítése-
ként most egy "M", egy "0" vagy egy "B0" is állhat előtagként. 

• Az új külön opció aktiválásán keresztül egy kétsoros elhelyezési 
szöveg lesz létrehozva, ahol a szövegmutató osztóvonalként 
szolgál, és amelynek a végén lesz a pozíciószám létrehozva.  A 
sortörés helyzetét a szövegösszeállítás előnézetén fogd és vidd 
módszerrel változtathatja meg. 
Az elhelyezési szöveg lerakásakor lehetősége van arra, hogy a 
pozíciószámot alapvetően horizontálisan vagy a többi felirat irá-
nyában rakja le. 

• A darabszámhoz és keresztmetszethez csatolva most meghatá-
rozhat egy legfeljebb nyolc karakter hosszúságú szöveget, amely 
elválasztóként szolgál a követő paraméterhez. 

• Az egyéni szövegnél most meghatározhat egy legfeljebb nyolc 
karakterből álló kiegészítő egyéni nevet, amely majd a feliratban 
megadott egyéni szöveg előtt lesz lerakva. 

 



 

Újdonságok az Allplan 2014/2014-1-ben Építőmérnök terület 191 
 

Vas- és hálóalak poligonfelbontással 
Mihelyst egy vasalak megadásánál a vashossz meghaladja a  Be-
állítások funkcióban beállított raktári hosszt és a hajlítási alak nem 
fm-vasként lett létrehozva, akkor most végbemegy az alak poligon-
felbontása. Ehhez kiegészítésként megjelenik a Poligonfelbontás 
panellap, amelyen meghatározhatja a felbontás típusát, az általános 
érvényű átfogási hosszat valamint az egyes vasak hosszát és átfogá-
sát. Az átfogások csak egyenes vasként kivitelezhetők. 

 

Miután befejezte a vasalak megását ,az összes vasat egymásután 
feliratozhatja majd elhelyezheti, valamint végezetül bekottázhatja az 
elhelyezéseket. 

  



 

192 Csavarhüvelyes rendszer Allplan 2014  

Egy hálóalak megadásánál a poligonfelbontás akkor fog megtörténni, 
amikor a hajlítási alak meghaladja a mindenkori nem hajlított háló-
méretet. 

A poligonfelbontás vas- és hálóalak megadásba való implementálá-
sán keresztül az  FF köracélvasalás és  FF hálóvasalás funk-
ciók funkcionalitását mostanra teljesen lefedi a  Vasalak és 

 Hálóalak funkció. Ebből kifolyólag az  FF köracélvasalás és 
 FF hálóvasalás funkciók mostantól többé már nem lesznek elér-

hetők. 
 

Csavarhüvelyes rendszer 
A  Hüvely, menet, bekötővas funkcióban (  Köracélvasalás 
modul) a katalógusok át lettek dolgozva és ki lettek bővítve. Most 
négy gyártó csavarhüvelyes rendszere áll rendelkezésére a kiválasz-
táshoz. 
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ERICO - LENTON 
A katalógusok bővítésének keretein belül a LENTON csavarhüvelyes 
rendszer katalógusa át lett dolgozva. Az aktuális katalógus tartalma 
teljesen megegyezik az előző 2010-es katalógussal. Azonban, ahogy 
az Annahütte Stahlwerks katalógusánál, most a menet létrehozásánál 
szintén rá kell kattintania a hozzátartozó hüvelyre. Ezzel most bizto-
sítható az, hogy ne jöjjenek létre hibás pótvasak. 

Figyeljen arra, hogy most a menet létrehozásánál az információk a 
hozzátartozó hüvelyből lesznek kiolvasva. Ezen információk nem 
találhatók meg azoknál a hüvelyeknél, amelyek a 2010-es kataló-
gusból lettek létrehozva. A menet létrehozása tehát nem lehetséges az 
aktuális katalógussal, amikor egy "régi" hüvelyre kattint rá. 
 

BARTEC - Debrunner Acifer 
Az új Debrunner Acifer - építőelem katalógus a BARTEC® csavar-
kapcsolatokhoz egy speciálisan az Allplan programhoz összeállított 
Svájcban használt gyűjtemény. A BARTEC® csavarkapcsolatok egy 
kiforrott rendszert alkotnak a csavarozott vasbeton kapcsolatokhoz. 

Biztonságos 
A betonacél felvastagítása lehetővé teszi hengeres menetek gyártását 
egy olyan keresztmetszettel, amely nagyobb a választott vasalás 
névleges keresztmetszeténél. Ezért a szakító vizsgálatnál a törés min-
dig a kapcsolatok és annak befolyásolási területén kívül történik. 
Ráadásul a 1xd menethossz 20%-os biztonsági tartalékot nyújt. 

Egyszerű 
A szerelőbarát kézi becsavarás és a speciális kulcs nélküli használat 
révén a BARTEC® kapcsolatok probléma mentesen használhatók még 
szűk helyeken is. A hengeres meneteknek köszönhetően a kapcsolat 
ellenőrzése történhet tisztán vizuálisan. 

Gazdaságos 
A BARTEC® csavarkapcsolatok egyszerű és gyors szerelése lehetővé 
teszi a kedvező költségű megoldásokat. 
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Jelenleg a cikk katalógusban rendelkezésre állnak a standardkötések 
(BLS), ellenkötések (LCE), átmérő-változtatók (BDV), acélszerkezet 
kötések (X), hegesztett hüvelyek (SD), ACIBAR véglehorgonyzások (E 
és CT) valamint a bal-jobb váltók (DGB). A standard szortiment mel-
lett választhat típustól és átmérőtől függően hüvelyt földrengésbiztos 
kapcsolatokhoz (SMI), fáradásbiztos kapcsolatokhoz (DYN), rozsda-
mentes kapcsolatokhoz (INOX) és nagy szilárdságú kapcsolatokhoz 
(TOP). 
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Jobb-bal váltó (DGB) sajátosságai 

Ennél a különleges kapcsolatnál, amely lehetővé teszi egy jobb-bal 
menettel a zsugorodási hézagok és nyílások utólagos bezárását, az 
összekapcsolandó vasalások átmérői négy csoportba vannak beoszt-
va, amelyek mindegyikéhez egy egységes közvasalás és hüvely tarto-
zik. 

 

Azonban erre a sajátosságra a tervezésnél nem kell figyelemmel lenni, 
egyszerűen hozza létre a kapcsolandó vasaláshoz a hozzátartozó 
hüvelyt, például egy DGB 14-et. A DGB hüvelyek megrendelésékor a 
gyártó tudni fogja, hogy ez melyik csoporthoz tartozik és automati-
kusan a megfelelő vasalást fogja szállítani a hozzátartozó hüvelyek-
kel: ebben az esetben Ø16 közvasalást DG 16 váltó-hüvellyel és BDV 
14/16 átmérő-változtatóval. 
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ARMATURIS 
A francia ARMATURIS gyártó hüvelyei kizárólag betonacélok össze-
kapcsolására szolgálnak és különösen Angliában és Franciaország 
népszerűek. Az Armaturis Firsty csoport hüvelyei, amelyek lefedik a 
standard megoldásokat, mellet elérhetők még az Armaturis Herisson 
csoport hüvelyei is, amelyek profilozásuknak köszönhetően folytonos 
kapcsolatot biztosítanak. Ellenhüvelyek beépítésén keresztül a 
HERISSON+ típusú hüvelyek dinamikus igénybevételekre is alkal-
masak. 

 

Választhat a standard hüvelyek közül, amelyeknél a bekötővasnak 
hosszirányban eltolhatónak és szabadon forgathatónak kell lennie, és 
a pozíció hüvelyek közül, amelyeknél a bekötővasnak nem kell sza-
badon forgathatónak lennie (hajlított vasak, rendelkezésre álló tér 
stb.) Típustól és átmérőtől függően lehetséges az átmérő növelése 
és/vagy csökkentése; ahol a nagyobb átmérőjű vas mindig ugyanazt a 
menetet fogja kapni, mint a kisebb átmérőjű vas. 
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Tömörszerkezet 
Mivel a  Tömörszerkezet része a SmartPart elemeknek, ezért az 
építőelemek kiválasztása többé már nem a Tulajdonságok palettáról 
fog történni, hanem következetes módon az Könyvtár palettáról. 
Függetlenül a könyvtárban utoljára történt választástól a funkció 
kiválasztása után rögtön a megfelelő mappában fogja találni magát. 
Az  Elemtervek kiválasztása sem történik többé már a Tulaj-
donságok palettán, hanem egy saját palettán, amelynek felépítése és 
kezelése megegyezik a Könyvtár palettáéval. 
 

Feliratozás módosításnál 
Korábban a meglévő tömörszerkezetek módosításánál az utólag lét-
rehozott elhelyezési feliratok és kivonatok az építőelem újbóli létre-
hozása miatt ki lettek törölve. 
Most ezek az elemek el lesznek tárolva és a módosítás végeztével az 
aktualizált paraméterekkel helyre lesznek állítva. 

Figyeljen arra, hogy a méretek szélsőséges megváltoztatása felülírá-
sokhoz vezethet. 
 

Feliratséma elemtervhez 
Elemtervek létrehozásánál most az asszociatív nézetek manuálisan 
kiegészített elhelyezési feliratai elmenthetők feliratsémaként és ké-
sőbb felhasználhatók további elemtervekhez. Ilyen módon az összes 
kívánt felirat létrehozható egyetlen kattintással, amellyel elérheti a 
tervek egységes kinézetét. 
Azon elhelyezések feliratai, amelyek megjelenítése deaktiválva van az 
építőelemben, de feliratát tartalmazza a feliratséma, nem lesznek 
létrehozva. A feliratséma az elemtervbe lesz mentve és az építőelem 
módosításánál újra alkalmazva lesz. 
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Egy feliratséma létrehozásához 

1 Rakjon le egy üres rajzfájlba egy  Tömörszerkezetet és hoz-
zon létre ehhez egy kívánt  Elemtervet. 

2 Hozza létre az  Elhelyezési szöveg és a  Méretvonal, 
elhelyezési szöveg funkciókkal a vasalás kívánt feliratait az 
elemterv asszociatív nézeteiben. 

3 Válassza ki ismét az  Elemterv funkciót valamint az előbb 
kiválasztott elrendezést. 

4 Kattintson az Elemterv palettán a Felirat területen a  Mentés 
feliratsémaként funkcióra, és határozza meg az *.lbx fájl helyét és 
nevét. 

Az így létrehozott feliratsémát most felhasználhatja más elemter-
vekhez, mégpedig ha ott a Köracélfelirat paraméternél rákattint a 
gombra és kiválasztja a kívánt fájlt. 
A  Feliratséma beolvasása gombra kattintva alapként hasz-
nálhat egy másik feliratsémát is. Ismételten rákattintva a 
Köracélfelirat paraméternél a gombra kikapcsolhatja a feliratséma 
használatát. 
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Példaadatok vasalási SmartPart elemekhez 
Az  Allplan 2014 ...\Etc\Examples\SmartParts\Engineer könyvtárá-
ban most számos példaadatot talál egyedi hajlítási alakokra, lineáris 
elhelyezésekre, rotációs elhelyezésekre és poligonelhelyezésekre. 
Húzza egyszerűen a kívánt elemet a Fájlkezelőből a Allplan rajzfelü-
letére és ismerkedjen meg a SmartPart elemek működésével. Nyissa 
meg az elemet a SmartPart Editorban, hogy betekintsen az egyéni 
SmartPart elemek létrehozásának alapjaiban és eljárásmódjába. 
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Aljelentés egyes hálóhoz 
A keresztmetszetsorok kiadásánál most a Háló áttekintésben grafikus 
ábrázolás mellett, szerkesztő módban (  nem aktív) a hálójelölésre 
kattintva egy jelentést hozhat létre az egyes hálókhoz. 
A  Vissza gombra kattintva térhet vissza az összes háló áttekin-
téséhez. 
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Vasalásból 3D testek 
A korábbi  Konvertálás 3D funkció a  Nézetek és metszetek 
modulban megszűnt. Ehelyett rendelkezésére áll most az  Elemek 
rajzfájlokon átnyúló másolása és konvertálása funkcióban a kiegé-
szítő Vasalásból 3D testek konvertálásmód. 

 

Szemben a többi konvertálásmóddal (Építészelemekből 2D konst-
rukció és Építészelemekből 3D testek), amelyeknél az összes kijelölt 
elem egy másik rajzfájlba lesz másolva és ezután csak az építészele-
mek lesznek konvertálva, itt csak a vasalásmodell lesz átmásolva és 
konvertálva. Az összes többi kijelölt elem figyelmen kívül lesz 
hagyva. 

A konvertált vasalásmodell ábrázolásához a  Beállítások funk-
cióban az építőmérnök-elemekhez meghatározott animáció beállítá-
sok lesznek felhasználva. Így most itt a különböző vaskeresztmetsze-
tek vizualizálásához is használhat különböző színeket. 

Megjegyzés: A  Konvertálás 3D funkció eltávolításával most a 
zsalutestek konvertálása a  Nézetek és metszetek modulból többé 
már nem lehetséges. Ilyen esetben másolja át a zsalutestet egy új üres 
rajzfájlba és törölje ki a  Nézet törlése funkcióval az összes eset-
leg létező nézetet és metszetet. Amikor az utolsó létező nézetet is 
kitörli, akkor a zsalu automatikusan át lesz alakítva nem nyilvántar-
tott 3D elemekre. 
Szerelvények 3D testekre való konvertálásához válasszon ki egy 
izommetrikus nézetet és használja az  Objektum felbontása 
funkciót. 
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Szerelvények mentése és beolvasása 
Az  Adatok beolvasása katalógusból és az  Adatok beil-
lesztése katalógusba funkcióknak a Könyvtár palettára való lecseré-
lése miatt a szerelvények mentése és beolvasása most szintén egy 
palettán történik, amely felépítésében és kezelésében megegyezik a 
Könyvtár palettával. 
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IFC adatcsere 
Az IFC adatcserénél most a vasalási elemek is figyelembe lesznek 
véve. Mivel az IFC import valamennyi adatot, a vasalásmodellt is, az 
építménystruktúra bal oldalára rendezi, ennek megfelelően az adatok 
exportjánál szintén csak bal oldal lesz beolvasva. 
Amennyiben projektjét úgy organizálta, hogy a tervorientált feldol-
gozásnak megfelelően a vasalás modelladatai a jobb oldalon az 
építménystruktúra kivonatok között vannak, akkor még az IFC export 
előtt ezen adatok rajzfájljait a jobb oldalról át kell helyeznie a bal 
oldalra. 
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Asszociatív nézetek terület 
A fejlesztés súlypontjába helyeztük az  Asszociatív nézetek 
modullal való folytonos és rajzfájlokon átnyúló tervezést, valamint a 
felkészülést a  Nézetek és metszetek modul eljövendő megszű-
nésére. 
 

Megváltozott modulcsoport elnevezés 
Ahogy már korábban, az asszociatív nézetekkel és metszetekkel való 
munkavégzést olyan 3D zsalutervek és vasalási tervek létrehozásához 
ajánljuk, amelyek bekapcsolt 3D modellel kerülnek megrajzolásra. 
A teljes épület nézeteihez és metszeteihez valamint a helyiségek és 
kiépítésfelületek ábrázolásához azt javasoljuk, hogy a nézeteket és 
metszeteket az építménystruktúrában hozza létre. 

Ezen ajánlásunk illusztrálására a modulcsoportot most átneveztük 
 Építőmérnök nézetek, részletek névre. 
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Rajzfájlokon átnyúló munkavégzés 
Az asszociatív nézetek és metszetek létrehozása most mindig rajzfáj-
lokon átnyúlóan történik. A Rajzfájlokon átnyúló létrehozás enge-
délyezése beállítás emiatt kikerült a  Beállítások funkcióból. 

 

Amennyiben hivatkozások nélküli adatokat szeretne létrehozni, akkor 
a nézeteket és metszeteket mindig a modelladatok rajzfájljában kell 
létrehoznia. Ha a modelladatok, pl. falak és födémek, több rajzfájlra 
vannak szétosztva, és összefüggő nézeteket és metszeteket szeretne 
létrehozni, akkor használja  Elemek rajzfájlokon átnyúló máso-
lása és konvertálása funkciót. 
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3D vasalás és 2D zsalu 
3D vasalás 3D zsaluba való létrehozásánál most alapvetően, további 
rákérdezés nélkül, asszociatív nézetek lesznek létrehozva. 

Amennyibe továbbra is a  Nézetek és metszetek modul funkcióit 
szeretné használni, akkor hozzon létre egy egyszerű hasáb alakú 3D 
testet a 2D zsalu maximális méreteivel, alakítsa át ezt az  Átvétel, 
ill.  Konvertálás funkcióval egy zsalutestté majd hozza létre a 3D 
vasalást ezen belül. 
A vasalás-létrehozás befejeztével törölje ki a zsalutestet. 

Megjegyzés: Figyeljen arra, hogy a  Nézetek és metszetek modul 
az Allplan eljövendő verzióiban többé már nem lesz elérhető. Éppen 
ezért kezdjen el időben megismerkedni az  Asszociatív nézetek 
modul működésével. 
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