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Allplan 2022 - Építhetőség 
a javából 

Optimális megvalósíthatóság a zökkenőmentesen integrált fo-
lyamatok révén 

Az Allplan 2022 az építészek, mérnökök és kivitelezők szá-
mára zökkenőmentes munkamódszert tesz lehetővé, az 
első tervtől az építkezésen történő sikeres megvalósításig 
egy közös platformon. Minden információ, például alapraj-
zok, nézetek, metszetek, listák, mennyiségek vagy költségek 
minden érintett fél számára rendelkezésre állnak. A rend-
szerfrissítéskori import és export miatti minőségvesztesé-
gek már a múlté. Ez lerövidíti a koordinációs folyamatokat, 
növeli a hatékonyságot és fokozza az értékteremtést. Az 
Allplan 2022 lehetővé teszi, hogy a BIM-munkamódszer 
szerinti zökkenőmentesen integrált folyamatot valósítson 
meg – a legjobb építhetőség érdekében. 

Az Allplan 2022 már a tervezés kezdetétől támogatja az 
építési környezet alapos rögzítését a terepmodell és az út-
tervezés funkciókkal.  A tervezési folyamat során az optima-
lizált modellezési eszközök segítségével növelheti a haté-
konyságot és a pontosságot. A vizualizációk még valóság-
hűbbek és jobb minőségűek. Továbbfejlesztettük a tömör- 
és az acélszerkezetek területét. Az Allplan 2022 új funkció-
kat is kínál az építkezésen történő kivitelezéshez.  Ugyanak-
kor az új verzió számos területen optimalizált felhasználó-
barát jelleget kapott.  
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A telepítés és a 
projektimportálás 
optimalizálása 

Az új Windows Installerrel most még gyorsabban kezdheti 
el a munkát. A felhasználói útmutatásokat is újraterveztük 
és egyszerűsítettük. A letöltési és telepítési folyamat fel-
gyorsult.  

Ha nagyszámú munkaállomással rendelkezik, elmentheti az 
összes beállítást, majd hagyhatja, hogy a telepítés teljesen 
automatikusan fusson. Ezenkívül a projektek mostantól 
bármilyen forrásból importálhatók közvetlenül a projektvá-
lasztó párbeszédpanelen. Az Allplan Workgroup Manager 
bármikor aktiválható vagy deaktiválható. 
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Az Allplan  jelentősen egyszerűsödött 
Az Allplan telepítése jelentősen egyszerűsödött. A telepítés során a 
felhasználó által elvégzendő beállítások mostantól néhány adatra korlá-
tozódnak, például a program és az adatok elérési útvonalának megha-
tározására és a telepítendő opciók kiválasztására. Frissítő telepítés 
esetén csak a meglévő Allplan-telepítés frissítése és a Allplan 2022 új 
vagy párhuzamos telepítése között kell választania. 

Minden más beállítás, valamint a beállítások, projektek és egyéb adatok 
átvitele a korábbi verziókból a következő módon történik: Allplan Diag-
nostics (Allplan: menü  Súgó, Allmenü: menü Szerviz) vagy közvet-
len projekt importálás az  Új projekt, megnyitás. 

Fontos információk a Munkacsoport-kezelővel kapcsolatban! 
Az Allplan 2022 újratelepítésekor már nem szükséges kifejezetten meg-
adni, hogy a telepítés a Munkacsoport-kezelővel vagy anélkül történjen. 
A 2022-es verziótól kezdve a Munkacsoport-kezelő automatikusan 
települ. 
Ha az Allplan-t Munkacsoport-kezelővel szeretné hálózatban üzemel-
tetni, és rendelkezik a megfelelő licenccel, aktiválja a Munkacsoport-
kezelőt az Allplan Diagnostics-ban (Beállítások lap, Munkacsoport-
beállítások terület). További információért lásd az Allplan súgó „Allplan 
Diagnostics” című részét. 
 

Projektek importálása, korábbi verziókból is 

Az újonnan létrehozott Új projekt, megnyitás párbeszédpanelen mos-
tantól projekteket vagy tömörített projektmentéseket is importálhat. Ez 
lehetővé teszi az Allplan összes támogatott verziója projektjeihez való 
egyszerű hozzáférést.  

Projekt importálása 

Itt importálhat egy vagy több projektet vagy tömörített projektmentést 
bármilyen útvonalról. A projekt származhat egy korábbi, még támoga-
tott Allplan-verzióból is. A projekteket a Projekt importálása párbe-
szédpanelen lehet kiválasztani, és az aktuális verzióba lesznek importál-
va. A Verzió oszlopban a forrásverzió jelenik meg; a projekt az első 
megnyitáskor az aktuális verzióra konvertálódik. Ezzel a funkcióval az 
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Allplan aktuális verziójára való váltás után konvertálhat projekteket 
korábbi verziókból. 

Tipp: A helyi projektek tárolási útvonalát az Allmenü - Szerviz - Win-
dows Intéző - Saját CAD projektek (PRJ) menüpontban lehet megadni. 
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Allplan 2022: egyszerű 
kezelhetőség az elejétől 
kezdve 

Az Allplan használatának megkönnyítése érdekében az 
elemleírásokat kibővítettük: Ha az egérgombot egy ikon 
fölé viszi, automatikusan megjelenik a funkció rövid magya-
rázata. Emellett folytatódtak a felhasználói felület egysége-
sítésére irányuló fejlesztések: Így további objektumtípusok, 
például nyílások és acélkötések tulajdonságpalettái is beil-
lesztésre kerültek. A felhőszolgáltatások egyszerűsített 
használata érdekében mostantól közös bejelentkezés hasz-
nálható az Allplan Connect és a Bimplus rendszerekben. 
Egy másik új funkció az animációban egy kiválasztott objek-
tum körüli forgatás lehetősége. 
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Demo projekt „Hello Allplan!” 
HELLO ALLPLAN! - Az Allplan működési filozófiájának gyors be-
mutatása. 

A „Hello Allplan!” demó projekt automatikusan települ az Allplan prog-
rammal együtt. Célja, hogy megkönnyítse az Allplan használatának 
megkezdését egy példaprojekt segítségével, lehetővé téve, hogy ké-
nyelmesen kipróbálhassa a funkciók alkalmazását a meglévő objektu-
mokon. Semmi baj nem történhet, mert a demóprojektet bármikor 
törölheti, és újra telepítheti. 

A demo projektet kiegészítik a Hello Allplan! Videók, amelyek a pro-
jekthez igazodnak, és elkalauzolják Önt a modellalapú tervezési mód-
szer lehetőségeinek tárházába. A videók letölthetők a HELLO ALLPLAN! 
(https://www.allplan.com/hello-allplan/) weboldalról. 

A „Hello Allplan!” demó projekt az ALLPLAN üdvözlő párbeszédablak-
ban található az Allplan indítása után. Csak válassza ki és kezdjen neki! 
 

https://www.allplan.com/hello-allplan/
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Tulajdonságok paletta 
Annak érdekében, hogy még hatékonyabban és gyorsabban testre 
szabhassa modelljét, az összetett ablak- és ajtónyílások módosítása 
mostantól a Tulajdonságok palettán keresztül is lehetséges. Egységes 
munkafolyamatokat használhat, és a geometriai tulajdonságok mellett 
itt módosíthatja a nyílászáró, a parapet, az ütköző vagy a küszöb típu-
sát, valamint az integrált objektumokat, például a napvédő SmartParto-
kat. 
Ezen kívül lehetősége van arra, hogy a Tulajdonságok palettán egy 
lépésben módosítsa az összes releváns ablak- vagy ajtónyílást azzal, ha 
aktiválja a kívánt nyílásokat, és a Tulajdonságok palettán megadja a 
módosításokat. Ennek eredményeképpen az összes aktivált nyílás egy 
lépésben kapja meg a módosításokat.  
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Nyílások módosítása 

Ha egy vagy több ajtó- vagy ablaknyílást aktivál, akkor a Tulajdonságok 
palettán mostantól minden olyan paraméter megjelenik, amely az Ajtó 
vagy az Ablak párbeszédpanelen is megtalálható. Ez lehetővé teszi, 
hogy egy vagy több nyílást gyorsan és egyszerűen, egy lépésben meg-
változtasson.  

 

Ábra: Tulajdonságok paletta módosításhoz, egy ablak aktiválva  
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Átfedő nyílások 

A Metszősík felett/alatt opcióval, amely kezdetben csak a Tulajdonsá-
gok palettán érhető el, meghatározhatja az egymást átfedő nyílások 
(ablakok, ajtók, fülkék) megjelenítését.  

Ha az opció aktiválva van, a fal nyílásai nem kerülnek kivágásra, hanem 
csak kontúrként jelennek meg; a fal sraffozása megmarad. A nyílás és a 
nyílásobjektum formátumtulajdonságai külön-külön is hozzárendelhe-
tők. Ezáltal az átfedő nyílások helyes ábrázolása lehetséges az alapraj-
zon és a terven. 

 

Ábra: Nyílások ábrázolása a metszősík felett 
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Tulajdonságok paletta kibővítve 

Egyes funkciók palettáit a Tulajdonságok palettába integráltuk. Az érin-
tett funkciók esetében a Tulajdonságok paletta helyett a korábban a 
beállítások meghatározásához megjelenő kiegészítő paletta jelenik 
meg. 

Részletesen ezek a következő funkciók palettái: 

• Nézetmód (ablak eszköztár) 

• Egyéni vetület (ablak eszköztár) 

• Környezet (Felszínek, Fény feladatterület) 

• Szabad felületek hozzárendelése 3D, Ar elemekhez (Felszínek, 
Fény feladatterület) 

• Felszín beállítása (Felszínek, Fény feladatterület) 

• Kép renderelése (Felszínek, Fény feladatterület) 

• Projektfény beállítása (Felszínek, Fény feladatterület)  

• Lámpák (Felszínek, Fény feladatterület) 

• Lámpa módosítása (Felszínek, Fény feladatterület)  

• Kameraútvonal beállítása (Kamera feladatterület) 

• Film felvétele (Kamera feladatterület)  
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Fólia paletta 
A Fólia palettán mostantól lehetőség van a fóliák betűrend szerinti 
rendezésére. Ehhez kattintson a lista fejlécében a Rövid név vagy Hosz-
szú név oszlopmegjelölésekre. A rendezéshez három pozíció áll rendel-
kezésre. Az első kattintás után A-tól Z-ig, a második kattintás után Z-től 
A-ig történik a rendezés, a harmadik kattintás pedig visszaállítja az 
alapértelmezett rendezést. 
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Egyetlen falréteg aktiválása 
Egy többrétegű építőelem egyetlen rétegének aktiválásához korábban 
két kattintásra volt szükség: Az első kattintással az egész építőelem 
aktiválódott, majd egy második kattintással a kívánt réteg. Ha a két 
kattintás között nem volt elég idő, a rendszer ezt dupla kattintásként 
értelmezte, és megnyitotta a Tulajdonságok párbeszédpanelt.  

Új: Az egyes falrétegeket egyetlen kattintással aktiválhatja, ha lenyom-
va tartja a SZÓKÖZ billentyűt, és közvetlenül a kívánt falrétegre kattint. 
Az így aktivált falréteg azonnal kijelölődik a Tulajdonságok palettán, és 
szerkeszthető. 
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Tetőfelület 
 Tetőfelület létrehozásakor a Tulajdonságok palettán most már 

azonnal megjelenik az összes releváns paraméter. 
A Tulajdonságok palettán az Élbeállítások területre felkerült az Él kivá-
lasztása elem. A tetőfelület létrehozásakor itt kap tájékoztatást arról, 
hogy éppen melyik tetőélt hozza létre.  
A kontúr befejezése után a kívánt él vagy több él (pl. 1-3 vagy 1,4) is 
kiválasztható a beviteli mezőben az élszám megadásával. A nyílbillen-
tyűkkel válassza ki az aktuálisan megjelenített él előtti élet vagy az azt 
követő élet. 
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Beállítások 
Új „Fix toll és szín csatlakozási-, választóvonalakhoz” opció 

A Beállítások - Építőelemek és építészet - Építőelemek menüpont-
ban mostantól megtalálható az új Fix toll és szín csatlakozási és válasz-
tóvonalakhoz opció. Ez lehetővé teszi, hogy meghatározza, hogyan 
jelenjenek meg az építőelemek közötti csatlakozási és választóvonalak. 

• Ha az opció ki van kapcsolva (alapértelmezett beállítás), a csatlako-
zási és választóvonalak formátumtulajdonságait az adott építő-
elemből veszi át. 

• Ha az opció aktiválva van, beállíthat egy rögzített tollat és színt, 
amellyel a csatlakozási és választóvonalak megjelennek.  

Ezzel a beállítással a megjelenítést például az országspecifikus szabvá-
nyokhoz igazíthatja. 

Megjegyzés: Ez az opció egy általános Allplan-beállítás, és globálisan 
minden projektre vonatkozik.  

 

A: Opció kikapcsolva; a csatlakozási és választóvonalak tolla/színe, mint az építőelemnél 
B: opció bekapcsolva; csatlakozási és választóvonalak rögzített tollal/színnel 

Új „Tervelrendezésben a nézetek és metszetek automatikus fris-
sítése” opció 

Annak érdekében, hogy ne kelljen minden egyes alkalommal eldönteni, 
hogy a modelladatokra hivatkozó nézetek és metszetek frissítésre ke-
rüljenek-e, mostantól a  Beállítások - Nézetek pontban megtalálható 
az új Tervelrendezés terület, amely a párbeszédpanel megjelenítését 
helyettesíti. 

Alapvetően minden nézet és metszet mindig frissül, amikor a tervelren-
dezésre vált. Ha a modelladatokat a kapcsolódó nézetek és metszetek 
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aktiválása nélkül változtatták meg, előfordulhat, hogy a nézetek és 
metszetek megjelenítése nem lesz helyes. Ha a Tervelrendezésben a 
nézetek és metszetek automatikus frissítése opció aktiválva van, a 
megjelenítés az ilyen nézetekben és metszetekben is frissül. A tervel-
rendezésre való áttéréskor értesítést kap arról, hogy beállíthatja az 
automatikus frissítést. 

Ha viszont a Tervelrendezésben a nézetek és metszetek automatikus 
frissítése opció ki van kapcsolva, akkor az olyan nézeteket és metszete-
ket tartalmazó tervelemek, amelyekben a modelladatok nem megfele-
lően jelennek meg, az Elavult nézetek háttérszíne alatt beállított hát-
térszínnel jelennek meg. A Tervelemek kiterjedésének igazítása 
funkcióval az ilyen tervelemeket manuálisan frissítheti. 
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Kibővített elemleírások 
A kibővített elemleírások a funkció rövid leírásából állnak; tartalmaz-
hatnak további információkat, illusztrációkat és/vagy rövid magyarázó 
videókra mutató linkeket is. Segítséget nyújtanak az Allplannal való 
ismerkedés során. A megjelenítéshez mutasson a kurzorral egy szimbó-
lumra, amikor a hozzá tartozó elemleírás már látható.  

 

A kibővített elemleírások alapértelmezés szerint be vannak kapcsolva; 
ugyanúgy aktiválhatók vagy deaktiválhatók, mint az elemleírások a 
Felhasználói felület testreszabása - Testreszabás lap (Gyorselérési 
eszköztár) segítségével.  

Megjegyzés: A kibővített elemleírások csak akkor jelennek meg, ha a 
Műveletsáv konfiguráció aktiválva van. 
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Rajzfájl vagy terv másolása több rajzfájlra 
vagy tervre 

Mostantól egy rajzfájlt egy lépésben több rajzfájlra is átmásolhat az 
építménystruktúrában; ez segíthet a változatok létrehozásakor. Az 
építménystruktúrában kattintson jobb gombbal egy rajzfájlra, majd a 
helyi menüben kattintson a Másolás parancsra. Ezután jelöljön ki több 
üres rajzfájlt (pl. a CTRL billentyű lenyomva tartásával), kattintson a 
jobb gombbal a kijelölésre, majd kattintson a helyi menüben a Beszúrás 
parancsra: A rajzfájl a vágólapról átmásolódik az összes kijelölt célrajz-
fájlra; a rajzfájl neve megmarad. A rajzfájl másolása meglévő rajzfájlok-
ra nem lehetséges. 

Ugyanígy járhat el a tervek esetében is: A tervstruktúrában kattintson a 
jobb gombbal egy tervre, majd kattintson a helyi menüben a Másolás 
parancsra. A terv nem lehet kijelölve. Ezután jelöljön ki több tervet pl. 
az Összes terv struktúraszinten (pl. a CTRL billentyű lenyomva tartásá-
val), kattintson a jobb gombbal a kijelölésre, majd kattintson a helyi 
menüben a Beszúrás parancsra: A terv a vágólapról átmásolódik az 
összes kijelölt tervre. A rajzfájlokkal ellentétben a kijelölt tervek már 
foglaltak is lehetnek. 
Ha a kijelölt tervekben már foglalt tervek vannak, eldöntheti, hogy 
ezeket is ki kell-e cserélni. Ebben az esetben opcionálisan a terv neve is 
másolható. Ha csak üres terveket jelölt ki, akkor a terv tartalma, bele-
értve a terv nevét is, minden tervbe további kérés nélkül beillesztésre 
kerül. A meglévő tervnevek ezáltal megváltoznak. 

Megjegyzés: Ez az opció csak az építménystruktúrában vagy a terv-
struktúrában érhető el, a ProjectPilotban nem.  

 
 



 

18 Fóliastruktúra átszervezése Allplan 2022  

Fóliastruktúra átszervezése 
Az Allplanhoz mellékelt fóliastruktúrák a következő új fóliastruktúrákkal 
bővültek: ALLPLAN ÁLTALÁNOS és INFRASTRUKTÚRA. 
Az ALLPLAN ÁLTALÁNOS tartalmazza a Felületelemek, Szöveg, Méret-
vonal, Nézetek és metszetek, Elrendezés, Vizualizálás fóliacsoportokat, 
valamint a Konstrukció fóliacsoport általános fóliáit. Ezek a fóliacsopor-
tok korábban az ÉPÍTÉSZET fóliastruktúra alatt voltak megtalálhatók.  
Hozzáadásra került az INFRASTRUKTÚRA fóliastruktúra az Általános, 
Ideiglenes, Mérések, Burkolat, Építőelemek, Burkolatok és Berende-
zés fóliacsoportokkal. 
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Smart katalógus 
A Smart katalógus lehetőséget kínál saját anyagkatalógus létrehozásá-
ra. Ezt az XML-katalógust már a projekt létrehozásakor ki lehet válasz-
tani, de a projekt tulajdonságaiban (Útvonalbeállítások - CAD-AVA pro-
jekt-hozzárendelés) utólag is hozzárendelhető. A katalógusban felhal-
mozott anyagadatok ezután az anyagválasztásnál rendelkezésre állnak 
az objektumokhoz.  
A Smart katalógus tartalmaz néhány mintaadatot. A katalógus felépíté-
se során Ön nincs a mintaadatok szerkezetéhez kötve. A hierarchiát, 
valamint az anyagadatok típusát és számát szabadon választhatja meg. 
Ha az intelligens katalógust feltöltötte adatokkal, akkor azt a rendszer a 
standard ...\STD\XML-Katalogdaten mappába menti.  
A katalógus jelenleg az Allmenü - Szerviz - Smart katalógus menüpon-
ton keresztül szerkeszthető. 
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Tervkeret és tervfejléc több tervhez 
A tervstruktúra helyi menüjében található Tervfejléc hozzárendelése 
bejegyzés segítségével mostantól egy lépésben hozzárendelhet egy 
tervkeretet és/vagy egy tervjelmagyarázatot az összes kiválasztott terv-
hez. Ha egy tervkeret ki van választva, akkor egy feliratstílus is használ-
ható tervfejlécként. A tervjelmagyarázat és a feliratstílus esetében 
opcionálisan beállítható a Távolság jobbról és Távolság alulról. Ha a 
Távolság opció nincs kijelölve, és a kiválasztott tervekhez még nem 
definiáltak tervjelmagyarázatot vagy feliratstílust, akkor az alapértel-
mezett 5,0 mm-es értékek kerülnek alkalmazásra. Egyébként a meglévő 
távolságok maradnak meg. 

Ha a kiválasztott tervekhez már definiáltak egy tervkeretet és/vagy egy 
tervjelmagyarázatot vagy egy feliratstílust, akkor ezek helyébe az itt 
definiált hozzárendelések lépnek. 
 



 

Neues in Allplan 2022 Allplan 2022: egyszerű kezelhetőség az elejétől kezdve 21 
 

Továbbfejlesztett 3D navigáció 
Mostantól könnyebben és intuitívabban mozoghat Navigáció módban, 
pl. az Animáció ablakokban. Ehhez a következő innovációk járulnak 
hozzá.  
 

Forgatás egy elem körül 

Gömb módban történő forgatáskor (az egér bal gombjának lenyomva 
tartásával) a kamera korábban a jelenet vagy a modell tengelye körül 
forgott. Most beállíthatja a forgástengely pozícióját a következőkép-
pen:  

• Ha a modellen kívülre kattint, a kamera a jelenet tengelye körül 
forog, mint korábban, azaz a teljes modell körül.  

• Ha a modellben belülre kattint, a kattintott ponton egy koordiná-
takereszt jelenik meg, és a kamera e pont körül forog. A megjelenő 
koordinátakereszt Z tengelye megfelel a jelenet forgástengelyének. 
Különösen a beltéri mozgatás válik így könnyebbé: Például rákat-
tinthat a szoba közepén lévő asztalra, majd elforgathatja a kamerát 
körülötte.  

 

Ábra: Forgatás a modell egy pontja körül, koordinátakereszttel a kattintott ponton  
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Irány megfordítása navigáció módban opció 

Az Irány megfordítása navigáció módban opció mostantól alapértel-
mezés szerint aktiválva van. A mozgatás így más programokkal analóg 
módon történik.  

Az Irány megfordítása navigáció módban opció a  Beállítások - Álta-
lános - Egér és szálkereszt menüben található az Egér területen.  
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További újdonságok 
Kezdőképernyő 

Az Allplan első indításakor a munkaterület a  2 + 1 Animáció ablak 
elrendezésben jelenik meg. A nézet és az animáció megjelenítésére 
szolgáló, egymásra helyezett grafikus ablakok a jobb oldalon helyez-
kednek el. A koordinátakereszt megjelenik a grafikus ablakokban.  
 

Kezdőképernyő elrendezésének alapértelmezett konfigurációja mostantól a 
2 + 1 Animáció 

Az ablakok elrendezésének alapértelmezett konfigurációja a 2 + 1 Ani-
máció ablakra változott. 
 

Címsor 

Az Allplan ablakának címsorához hozzá lett adva az  Allplan-
állapotoldal funkció. Ezenkívül a  Súgó legördülő menüje kibővült a 
Távoli támogatás funkcióval, és a meglévő menüpontok újrarendezésre 
kerültek.  
 

Allplan-állapotoldal funkció 

Az  Allplan-állapotoldal funkcióval információt kaphat a futó rend-
szerek állapotáról, például ha az ALLPLAN Cloudhoz kapcsolódott. Az 
Allplan-állapotoldal funkció aktiválása után megnyílik a 
https://status.allplan.com weboldal. 
Az új funkció a  Műveletsáv konfiguráció részen (a Műveletsáv jobb 
oldalán) található a További funkciók területen.  
 

Távoli támogatás funkció 

A  Súgó ikon legördülő menüje (az Allplan ablakának címsorában) 
kibővült a Távoli támogatás funkcióval.  
A funkció közvetlenül az Allplanból történő aktiválása elindít egy távoli 
elérési szoftvert (pl. TeamViewer). 
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Távoli letöltés támogatása funkció 

Az ALLPLAN az Interneten alatt (a  Súgó ikon legördülő menüjében) 
az Allplan távoli karbantartás funkciót átneveztük Távoli letöltés tá-
mogatása funkcióra. A működése változatlan marad: Egy távoli karban-
tartási program tölthető le. 
 

Állapotsor 

Az Allplan alkalmazásablakának állapotsora egy elemmel bővült: az 
Értesítési központtal. 

Az  Értesítések alatt a modellel vagy modellezéssel kapcsolatos fi-
gyelmeztetések, tippek vagy hibák jelennek meg. Ez segít a modell 
létrehozásának javításában és ellenőrzésében. Ha új, fontos információ 
érkezik, azt a következő szimbólummal jelezzük: . És a képernyő jobb 
alsó sarkában röviden megjelenik az Értesítési központ üzene-
te/értesítése. Az üzenetet/értesítést az állapotsoron a megváltozott 
ikonra kattintva tartósan megjelenítheti. Ha nem szeretné, hogy az 
üzenetek automatikusan megjelenjenek a jövőbeni műveleteknél, akti-
válja az Üzenet elrejtése projektváltásig opciót. Ha az Értesítési köz-
pontban felsorolt hibák kijavításra kerülnek, a szimbólum visszaáll a 
következőre: . 

Megjegyzés: Az Értesítési központ jelenleg csak a Tartószerkezet objek-
tumok elhelyezésével kapcsolatos értesítéseket kezeli.  A tervek szerint 
ezt más területekre is kiterjesztjük. A már meglévő üzenetek a jövőben 
az Értesítési központban is megjelennek. 
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Visszajelzés a Felhasználói élmény csapat számára 

Észrevétele van a felhasználói felülettel, a működéssel kapcsolatban, 
vagy javaslata az Allplan javítására? Mostantól közvetlenül kapcsolatba 
léphet a felhasználói élményért felelős csapatunkkal a Hotinfo oldalon, 
az Allplan Támogató eszközön keresztül.  

Indítsa el a Hotinfo programot, válassza a Feedback User Experience 
lehetőséget, és kövesse a program párbeszédablakában megjelenő 
utasításokat. 

 
 

Vonalláncok feliratozása 

A helyi menüben a  Párhuzamos vonallánc lehetőséggel létrehozott 
vonalláncok mostantól  Feliratozás funkciót kínálunk, hasonlóan a 

 Párhuzamos vonallánc 3D lehetőséggel létrehozott vonalláncokhoz.  
 

Fülkék 

A régi épületek összetett nyílásait gyakran két egymás melletti fülkével 
modellezik. Az ilyen fülkék közös területét mostantól nem töltik ki a 
szomszédos helyiségek kiépítésfelületei. 
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Jelmagyarázatok mentése 

Egy jelmagyarázat létrehozásakor mostantól egy megfelelő üzenetet 
kap, ha a ZLE-fájl, amelyben a jelmagyarázatot el kell menteni, túl nagy. 
Alternatívaként a jelmagyarázatot egy másik mappába is elmentheti. 
 

Terv verziófüggő cseréje 

Ha egy mappából vagy ZIP-fájlból származó tervre szeretne cserélni egy 
másikat, akkor mostantól választhat az aktuális verzió és az utolsó há-
rom korábbi verzió közül is. 
 

Tervkeret feliratozására szolgáló funkció átnevezése 

A terv feliratképpel történő feliratozására szolgáló funkciót átneveztük, 
mivel a névazonosság miatt a Kiértékelések feladatterületen lévő  
Feliratozás funkcióval könnyen keverhető volt. A funkció neve mostan-
tól  Tervkeret feliratozása. 
 

Megmaradó üres tervablak 

Ha a tervablak a létrehozás során a hozzátartozó tervelemeken kívülre 
kerül, vagy ha egy módosítással a tervablak úgy módosul, hogy a hozzá-
tartozó tervelemek a tervablakon kívülre kerülnek, akkor mostantól 
megmarad egy üres tervablak, amely megtartja a benne lévő tervele-
mekre vonatkozó információkat, és bármikor szerkeszthető. 
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Gyorsabb és 
biztonságosabb 
együttműködés az Allplan 
Share-rel 

Az Allplan Share segítségével történő, helyek közötti mun-
kavégzés tekintetében számos optimalizálás történt. Példá-
ul az adatok feltöltése a háttérben történik, várakozási idő 
nélkül. Ezen kívül használható egy új biztonsági mentés, 
amely lehetővé teszi a rajzfájlok és tervek revízióinak au-
tomatikus mentését. Ha nincs internetkapcsolat, vagy az 
internetkapcsolat hibás, hozzáférhet a számítógép gyorsító-
tárában lévő adatokhoz, és egyszerűen folytathatja a mun-
kát. 
 



 

28 Rajzfájlok és tervek automatikus mentése Allplan 2022  

Rajzfájlok és tervek automatikus mentése 
A  Beállítások részben a Projektalapú megnyitás: Rajzfájlok rajz-
/építménystruktúrából, illetve a Projektalapú megnyitás: Tervek pár-
beszédpanelen mostantól beállíthatja a rajzfájlok és tervek automatikus 
mentését. Lehetősége van az alapértelmezett mentés kikapcsolására, 
valamint a revíziók számának beállítására. 

A rajzfájlok és a tervek beállításai külön-külön történnek, és egymástól 
függetlenek. Ezek az AutoBackupSettings.xml fájlban a megfele-
lő projektmappába kerülnek mentésre. A rajzfájlok és tervek egyes 
revíziói az adott projektmappa Backup mappájában található ndw és 
layout almappákban találhatók meg. 

Megjegyzés: A projektekben az adatok megkettőződésének elkerülése 
érdekében a rajzfájlok és a tervek adatkonverziója során nem jön létre 
revízió. 
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Hatékonyabb és 
részletesebb modellezés az 
Allplan segítségével 

A részletes és pontos modellek a BIM-projektek hatékony 
feldolgozásának kulcsfontosságú előfeltételei. Az Allplan 
2022-ben az építőelemek interakciói alapvetően átdolgo-
zásra kerültek. A rajzfájlon belüli összemetszést mostantól 
átfogóan prioritások szabályozzák. Kézi utómunka többé 
nem szükséges. Az így megnövekedett modellminőség 
csökkenti a munka- és részletes tervek elkészítéséhez szük-
séges erőfeszítéseket. Az ütközések elkerülhetők, és a 
mennyiségek még megbízhatóbban meghatározhatók. 

Ezenkívül egyszerűsödtek és optimalizálódtak a nyílások és 
tetőfelületek módosításának munkafolyamatai. A korlát 
funkciót átdolgoztuk, így a korlátok mostantól Spline gör-
bék mentén is elhelyezhetők. Ez új alkalmazási területeket 
nyit meg, például az organikus építészetben, de a hídkorlá-
toknál vagy a védőkorlátoknál is. 
 



 

30 Különböző építőelemek összemetszése prioritástól függően Allplan 2022  

Különböző építőelemek összemetszése 
prioritástól függően 

Az építőelem létrehozásakor megadott prioritási értékek nem csak a 
rajzfájlon belüli azonos típusú objektumokra hatnak (mint korábban), 
hanem a különböző építőelemek egymással történő összemetszését is 
szabályozzák. 

 

Ábra: Különböző komponensek összemetszése egy rajzfájlban prioritástól függően 

• Az összemetszés az építőelem típusától és magassági helyzetétől 
függetlenül történik (vízszintes, függőleges, különböző magasságok). 

• Az összemetszés a Prioritás tulajdonságon alapul. 

• A Prioritás attribútum a Tulajdonságok palettán vagy az Attribútu-
mok módosítása párbeszédpanelen is beállítható.  

• Az összemetszés az alaprajzon is megjelenik (pl. különböző magas-
ságok esetén). 

A Prioritást utólag is módosíthatja a Tulajdonságok palettán: Ennek az 
az előnye, hogy az építőelem és az összes vágott építőelem összemet-
szése azonnal újraszámításra kerül, anélkül, hogy kifejezetten  3D 
frissítést kellene végrehajtani. 

Megjegyzés: Eddig két építőelem összemetszését különböző magas-
sághivatkozásokkal lehetett megakadályozni. Ez már nem lehetséges; 
ehelyett használható a Prioritás. 
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Az építőelemek 2D kölcsönhatása 
kikapcsolható 

A Tulajdonságok palettán mostantól megtalálható az új 2D interakció 
opció az építőelemek, illetve az építőelemek egyes rétegei számára. Ez 
szabályozza az építészelemek kölcsönhatását az alaprajz más építőele-
meivel, közben a 3D ábrázolás nem változik. 

A 2D interakció opció alapértelmezés szerint aktiválva van. Ha inaktivál-
ja az opciót, az építőelemek többé nem metszik egymást a 2D alapraj-
zon. Bizonyos 2D vonalak például rejtve is megjeleníthetők. 

 

Ábra: Az alulborda 2D interakció opciója inaktiválva van 
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A saját szkriptelés egyre 
könnyebb 

A vizuális szkriptkészítés területén számos optimalizálás 
teszi még egyszerűbbé és gyorsabbá a testreszabott szkrip-
tek létrehozását. Így az új palettatervezővel a paraméterek 
több lapon is elhelyezhetők. Javultak az elemleírások, és 
már támogatjuk a csúszkák használatát is. Lehetőség van 
más építőelemek, például pillérek és tartók elérésére és az 
IFC-export vezérlésére is. Ezenkívül a műveleteket egyetlen 
kattintással vissza lehet vonni vagy meg lehet ismételni. 
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Visual Scripting 
Vizuális információk 

Amikor egy paramétert a Palettatervező paletta alsó területéről a felső 
területre rendez, mostantól vizuális visszajelzést kap az áthúzás visel-
kedéséről.  
Ha a paramétert az  Új csoport szimbólumra vagy egy meglévő lapra 

húzza, vagy a  ikonnal egy új lapot hoz létre, ezek a helyek színes 
háttérrel jelennek meg. Ha most leteszi a paramétert, akkor az ponto-
san a kiválasztott helyre kerül. 
Ha a paramétert egy lap utolsó listabejegyzése utáni üres területre 
húzza, akkor létrejön egy helyőrző (Új csoport létrehozása), amelybe 
ezután elhelyezheti a paramétert. 

 Összecsukott csoportok esetén a kibontó elem megjelenése jelzi, 
hogy a csoport tartalmaz-e elemeket (kibontó elem =  fekete teli há-
romszög), vagy hogy a csoport üres-e (kibontó elem =  szürke szegé-
lyű háromszög). A még üres csoportot arról is fel lehet ismerni, hogy a 
csoport neve dőlt betűvel és szürke színnel jelenik meg. 

Ha változtatásokat hajtott végre a szkript logikáján, például csomópon-
tokat törölt vagy adott hozzá, erről az Allplan tulajdonságpalettáján 
értesítést kap. A Visual Scripting alkalmazás ablakában felszólítást kap a 
szkript újbóli indítására. Ennek eredményeképpen a beállított para-
méterek megjelennek az Allplan tulajdonságpalettáján. 

Visszavonás/visszaállítás 

A visszavonás és a visszaállítás funkciók mostantól a Visual Scripting 
alkalmazás ablakában (funkciósor és Szerkesztés menü) is elérhetők.   

Visszavonás(CTRL+Z): Lehetővé teszi egy vagy több művelet vissza-
vonását. 

Visszaállítás(CTRL+Y):  Lehetővé teszi a visszavonásra került művele-
tek visszaállítását. 

Összekötővonal módosítása 

Ha véletlenül megszakadt az összekötővonal a bemeneti porton, akkor 
az ESC billentyűvel állítsa helyre a kapcsolatot. 
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Az összekötővonal megjelenése mostantól könnyebben felismerhetővé 
teszi az aktiválási állapotát:  

• szürke és keskeny = normál és nem kijelölt 

• világosszürke és keskeny = egér fölötte 

• sötétszürke és széles = kijelölt és a helyi menü nyitva van 

Csomópont duplikálása 

Egy csomópont duplikálásakor (Szerkesztés menü vagy CTRL+D) csak a 
bemeneti kapcsolatai duplikálódnak, a kimeneti kapcsolatok nem. 

Makró feloldása 

Az Allplanban a Visual Scripting objektum helyi menüjében mostantól 
megjelenik a  Makró feloldása funkció is. Ezzel a funkcióval oldhatja 
fel a PythonPart-telepítés struktúráját. A PythonPart-telepítést alkotó 
konstrukciós elemek ezután egyenként módosíthatók. 
 

Visszavonás/Visszaállítás 

A visszavonás és a visszaállítás funkciók mostantól a Visual Scripting 
alkalmazás ablakában (funkciósor és Szerkesztés menü) is elérhetők.   

Visszavonás(CTRL+Z): Lehetővé teszi egy vagy több művelet vissza-
vonását. 

Visszaállítás(CTRL+Y): Lehetővé teszi a visszavonásra került művele-
tek visszaállítását. 
 

Összekötővonal módosítása 

Ha véletlenül megszakadt az összekötővonal a bemeneti porton, akkor 
az ESC billentyűvel állítsa helyre a kapcsolatot. 
Az összekötővonal megjelenése mostantól könnyebben felismerhetővé 
teszi az aktiválási állapotát:  

• szürke és keskeny = normál és nem kijelölt 

• világosszürke és keskeny = egér fölötte 

• sötétszürke és széles = kijelölt és a helyi menü nyitva van 
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Csomópont duplikálása 

Egy csomópont duplikálásakor (Szerkesztés menü vagy CTRL+D) csak a 
bemeneti kapcsolatai duplikálódnak, a kimeneti kapcsolatok nem. 
 

Makró feloldása 

Az Allplanban a Visual Scripting objektum helyi menüjében mostantól 
megjelenik a  Makró feloldása funkció is. Ezzel a funkcióval oldhatja 
fel a PythonPart-telepítés struktúráját. A PythonPart-telepítést alkotó 
konstrukciós elemek ezután egyenként módosíthatók. 
 

Új Hotline-eszköz: cleanvisgui 

Az Allplan 2021-0-6 hotfixszel kibővült a cleanup Hotline-eszköz (All-
menü - Szerviz - Hotline-eszközök); ez a Visual Scripting megjelenítését 
is inicializálta.  Az Allplan 2022 erre a célra a cleanvisgui Hotline-
eszközt alkalmazza: Végrehajtásával a PypConWpfDlg.vsprofile.xml és a 
VisualEditor_WindowLayout.config fájlok újból létrejönnek. A cleanup 
esetén ez a funkció kimarad.  
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Automatizált vasalás: 
gyors és pontos 

A gerendák, pillérek, falak és az átszúró vasalások automa-
tizált megerősítése, amelyet az Allplan 2021-1 verzióban 
vezettünk be, számos tekintetben továbbfejlesztésre került. 
Így a mögöttes PythonPartok az elhelyezés után is érintet-
lenek maradnak, és bármikor parametrikusan módosítha-
tók.  

Új lehetőség a felhasználóspecifikus vasalakok definiálásá-
nak lehetősége. Az asszociatív jelmagyarázatok tartalma 
pontosan szabályozható rajzfájlszűrőkkel. Optimalizáltuk a 
vasalatok metszetekkel és feliratokkal együtt történő 
komplett másolásának lehetőségét is. A sok hasonló vasalá-
si helyzet ábrázolásához szükséges idő így drasztikusan 
csökkenthető. 
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Közvetlenül választható automatikus 
vasalás 

A gerendák, pillérek és falak automatikus vasalásának, valamint az 
automatikus átszúródó vasalásának a generálására szolgáló Python-
Parts meghívása mostantól közvetlenül a műveletsávban lehetséges. A 
Mérnöki építmények feladatban megtalálható az új Automatikus vasa-
lás feladatterület. Alternatívaként a PythonParts továbbra is megnyit-
ható a Könyvtár palettán a Standard  PythonParts  Automatikus 
vasalás alatt. 
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Shape Code Manager 
Eddig a Vaslista - ACI jelmagyarázatban használt Shape Code alakkódok 
előre kódoltak voltak. Ezek az alakkódok mostantól megtalálhatók az 
Etc könyvtárban a ShapeCodes mappában a ShapeCodes_ACI.txt 
szövegfájlban. Ez lehetőséget ad a meglévő alakkódok módosítására, 
valamint új alakkódok hozzáadására. 

Ha a megváltozott alakkódokat csak a projektben vagy az irodai stan-
dardban szeretné használni, másolja a szövegfájlt az adott projektmap-
pa ShapeCodes mappájába vagy az Std könyvtárba. Vegye figyelembe, 
hogy az Etc könyvtárban a fájlok felülíródnak a frissítés során. 

A jelmagyarázat létrehozásakor a ShapeCodes_ACI.txt szövegfájlt 
a rendszer a ShapeCodes mappában keresi projektmappa, Std könyvtár 
és Etc. könyvtár sorrendben. Így a fájl többször is létezhet, esetleg elté-
rő tartalommal, de csak a meghatározott prioritás szerint kerül kiérté-
kelésre. 

Megjegyzés: Az Etc könyvtár ShapeCodes mappájában található az 
EndPreparations.txt szövegfájl is. Ebben a fájlban találja az 
összes olyan bejegyzést, amelyet az új Végmegmunkálás rövidítés 
attribútum alkalmazásához használhat. Ez az attribútum az Építőmér-
nök csoportban található. A hüvelyek alkalmazásával kapcsolatban 
használható. Az attribútum a cikk-katalógusban megjelenik paraméter-
ként a hüvelyek létrehozásakor is, és ennek megfelelően lehet hozzá-
rendelni. Ehhez az adott hüvelygyártó Lst mappájában található Abb-
reviation_Endpreparation.lst fájlt kell használni. 
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Jelmagyarázatok rajzfájlszűrővel 
A hálók, a köracél és a helyszínrajz jelmagyarázataiban mostantól a 
kiválasztott rajzfájlok elemeit akkor is figyelembe veszi a rendszer, ha 
ezek a rajzfájlok nincsenek kiválasztva. 

Az általános jelmagyarázatok és a hőszigetelés, a tájtervezés és a tervje-
lölések jelmagyarázata esetében azonban a kiválasztott rajzfájlok ele-
mei csak akkor szűrődnek tovább, ha a rajzfájlok aktív vagy passzív 
betöltése megtörtént. 
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Kapcsolt eltolás 
Mivel a nézetek és metszetek eltolása a kapcsolódó modelladatokkal 
együtt mostantól a normál Eltolás szerkesztési funkcióval is elvégez-
hető úgy, hogy az elemek egymáshoz viszonyított helyzete változatlan 
marad, a Kapcsolt eltolás funkció nem használható. 

A nézetek és metszetek másolása, tükrözése, forgatása stb. a hozzájuk 
tartozó modelladatokkal együtt mostantól szintén a normál szerkesztési 
funkciókkal működik. 
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További újdonságok 
Építőmérnöki projektsablonok 

A projektek létrehozásakor mostantól két építőmérnöki projektsablon 
is rendelkezésre áll. Egy olyan változat, amelyben a zsaluzat és a vasalás 
együtt, egy építményszinten jön létre, és egy olyan, amelyben a zsalu-
zat és a vasalás külön építményszinteken jön létre. 
 

Feliratozási lehetőségek 

A vasalásfeliratozási beállításoknál csak a rendszergazdák és a projekt-
gazdák módosíthatják véglegesen a beállításokat. A rendszergazdai 
jogokkal nem rendelkező felhasználók azonban csak ideiglenesen mó-
dosíthatják a beállításokat. Ez a viselkedés most ennek megfelelően a 
betűtípus kiválasztásánál is megvalósult. 
 

Mértékegység a jelmagyarázat oldaltöréséhez 

A jelmagyarázaton belüli oldaltörés meghatározására szolgáló párbe-
szédsorban az értéket mostantól a beállított hosszúságegységben kell 
megadni. 
 

Törtek Unicode-stílusban 

A lehető legtömörebb vasalásfeliratok elérése érdekében angolszász 
mértékegységek esetén a törtek mostantól Unicode-stílusban használa-
tosak. 
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Sokféleség az 
acélszerkezetek terén az 
Allplanban 

A tartószerkezet-objektumok alapján az Allplan 2022 szá-
mára újonnan kifejlesztett csavarozott és hegesztett acél-
kapcsolatok készültek. A hatalmas változatosság érdekében 
az acélszerkezeti kapcsolatok alapelemeken alapulnak, pél-
dául lemezek, bordák, csavarok vagy hegesztési varratok 
esetében. Ezek elérhetőek az új kapcsolati eszközökben, de 
Python-szkriptek segítségével is kombinálhatók kapcsola-
tokká. A szkriptek minden felhasználó számára hozzáférhe-
tők, és más acélkapcsolatokhoz igazíthatók, bővíthetők 
vagy akár teljesen újra is definiálhatók. 

Ezenkívül a számos acél tartószerkezet alapját képező ten-
gelyrácsot továbbfejlesztettük az ábrázolás és a feliratozás 
tekintetében. A szabványos vagy országspecifikus anyagka-
talógusok a Bimpluson keresztül letölthetők és összekap-
csolhatók az építőelemekkel. A tartószerkezeti objektu-
mokhoz hozzáadásra került a kimerevítő kötés típus. Az 
automatikus pozicionálás is lehetséges, akár különböző 
rajzfájlok között, akár az Allplan Workgroup Manager vagy 
az Allplan Share használata esetén is. 
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Acélkötések létrehozása 
Az új  Kapcsolat eszköztár funkcióval a Tartószerkezet objektumok 
feladatterületen közvetlenül megnyitható a tartószerkezet objektumok 
kapcsolatainak létrehozására szolgáló PythonPart a műveletsávon. A 
funkcióra kattintás után megnyílik a PythonParts Connection Toolbox 
beviteli palettája, amely a Könyvtárban a Standard  PythonParts  
Tartószerkezet alatt található. 

Állítsa be az egyes elemek paramétereit a Connection Toolbox paletta 
két lapján, kattintson a Megerősítés gombra az Elem létrehozása mel-
letti Pozícionálás területen, és helyezze az elemet a kívánt pozícióba. 
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Új Merevítő rúd objektum 
Az új  Merevítő rúd funkcióval a Tartószerkezet objektumok feladat-
területen a pillérek és tartók mellett mostantól merevítő rudakat is 
létrehozhat. A merevítő rúd paramétereinek köre megegyezik a tartóé-
val, és a létrehozás is a tartóval analóg. 
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A tartószerkezeti objektumok pozíciószámai 
A tartószerkezeti objektumok palettáin az Attribútumok laphoz hozzá-
adtuk a Pozicionálás területet. Itt állíthatja be a kifejezést a Sémához és 
a Kezdőszám numerikus értékét. Ezeket a specifikációkat használjuk fel 
ezután a Pozíciószám létrehozásához az új  Pozicionálás funkcióval a 
Tartószerkezet objektumok feladatterületen. A funkció kiválasztása 
után jelölje ki az összes olyan tartószerkezet objektumot, amelyhez 
pozíciószámot szeretne generálni, és a kiválasztás megerősítéséhez 
kattintson a jobb gombbal a rajzterületen. 

Az aktívan betöltött rajzfájl mellett a háttérben lévő összes aktív rajz-
fájlt is figyelembe veszi a program a pozíciószámok generálásakor. Az 
azonos sémájú, azonos kezdőszámú, azonos paraméterekkel és attribú-
tumokkal rendelkező tartószerkezet objektumok azonos pozíciószámot 
kapnak. 

Megjegyzés: Ha a Sémához nem adtak meg kifejezést, akkor nem gene-
rálódik pozíciószám. 

A tartószerkezet objektumok módosításakor tájékoztatásul megjelenik 
a pozíciószám. A tartószerkezet objektum attribútumaként a pozíció-
szám például felirathoz használható. 

Megjegyzések a pozicionálási paraméterekhez 

• A Séma kifejezésében szereplő „$” karakterek tetszőleges száma 
határozza meg, hogy a pozíciószámban szereplő szám legalább hány 
számjegyű legyen. Ha például a C4$$x a séma és a 8 a kezdőszám, 
akkor ez a következő pozíciószámokat eredményezi: C408x; C409x; 
C410x; ... C499x; C4100x; C4101x; ... 

• A Séma kifejezése és a Kezdőszám numerikus értéke a kedvencek 
fájlban kerül elmentésre. 

• Ha a tartószerkezet objektumok létrehozásakor a Séma és/vagy a 
Kezdőszám javasolt értékét manuálisan módosítja a meglévő para-
méterek átvételével vagy egy kedvenc fájl betöltésével, akkor eze-
ket használhatja a további objektumokra vagy csak az aktuális ob-
jektumra. 

• Ha a Pozíciószám már létrejött, és a Sémát és/vagy a Kezdőszámot 
manuálisan módosítja a meglévő paraméterek átvételével vagy egy 
kedvencek fájl betöltésével, a már generált pozíciószámok ismét 
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törlődnek, és azokat újra kell generálni. Erről tájékoztatást fog kap-
ni. 

A pozicionálás ellenőrzése a módosítások után 

Ha a módosított tartószerkezet objektumokhoz már létrehoztak pozí-
ciószámokat, és a módosítások hatással vannak a helyes pozícionálásra, 
a paletta bezárása után a képernyő jobb alsó sarkában rövid üzenet 
jelenik meg, amely jelzi, hogy hibás pozíciószámú objektumok vannak 
jelen. Ezt az üzenet bármikor megjeleníthető, ha az állapotsorban az  
Értesítések elemre kattint. Ha nem szeretné, hogy az üzenet a jövőbeni 
módosítások esetén automatikusan megjelenjen, jelölje be az Üzenet 
elrejtése projektváltásig opciót. 

Ha a hibás pozicionálást kijavítja, a szimbólum a következőre változik: 
. Ez azt jelzi, hogy nincsenek hibás pozíciószámú objektumok. 
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További újdonságok 
Körkeresztmetszet vázgerendákhoz 

A vázoszlopokhoz hasonlóan mostantól a vázgerendákhoz is választható 
a  Kör beállítás a Keresztmetszeti forma pontban. 
 

Tengelyrács kibővítve és javítva 

A tengelyrács esetében mostantól a Felirat lapon az Attribútumok 
területen a tengelyrácshoz bármilyen megnevezést megadhat, amely a 
rács tulajdonságaként a Kedvencek közé is elmentésre kerül. 

A tengelyrács létrehozásakor és módosításakor mostantól az első ten-
gely előtt is létrehozhat egy tengelyt. Ez vagy intuitív módon, a rajzterü-
leten lévő pozícióra kattintva, vagy a palettán a Távolságok negatív 
kezdeti értékének megadásával lehetséges. Ezenkívül mostantól lehe-
tőség van az első tengely törlésére is. 
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Intuitív használat és nagy 
teljesítmény: Terepmodell 
és úttervezés 

A terepmodellezés és úttervezés funkcióit teljesen újrater-
veztük, és mostantól intuitívabb felhasználói felületet kíná-
lunk, amely megkönnyíti a kezdést. Ezenkívül támogatott 
lett a pontlisták, LandXML- és REB-fájlok importálása, vala-
mint az úttengelyek átvétele a Bimplusból. A releváns terü-
letek kivághatók a terepmodellből a teljesítmény további 
optimalizálása érdekében. Ezenkívül a terepmodell pont-
száma is csökkenthető. A terep megszakítottságai törésvo-
nalakkal modellezhetők. 

Az úttervezés támogatja az egyenesek, az átmenő ívek és a 
körívek parametrikus modellezését alaprajzon és felületen. 
A rézsűk önállóan hozhatók létre. A hossz- és keresztmet-
szetek automatikusan generálhatók és helyezhetők el előre 
meghatározott szabályok szerint. 

Az utak alá vagy mellé fektetett olyan közművek tervezése 
is támogatott, mint a víz, a szennyvíz, az elektromos áram, 
az internet, a földgáz vagy a távfűtés. Ebből a célból a csö-
veket és aknákat méretezett és feliratozott metszetekben 
kell létrehozni és megjeleníteni.  
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Bevezetés az úttervezésbe 
Az új Úttervezés nevű programrész rövid bemutatóját az alábbiak sze-
rint nyithatja meg: 

• Kattintson a címsorban a jobb oldalon a  Súgó elemre, majd a 
Bevezetés az útvonaltervezésbe elemre.  
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Értékes innovációk az 
attribútumkezelésben 

A BIM-projektekben játszott központi szerepe miatt az All-
plan és a Bimplus segítségével történő attribútumkezelést 
folyamatosan fejlesztjük. Javult az Allplan és a Bimplus kö-
zötti interakció hatékonysága.  

Az attribútumok képletszerkesztője mostantól támogatja a 
Python programozási nyelvet, valamint a hibás képletek 
felismerésére szolgáló szintaktikai ellenőrzést. Az attribú-
tumok hosszára vonatkozóan már nincs korlátozás.  

A Tulajdonságok palettát is optimalizáltuk: Az attribútumok 
mostantól IFC-kompatibilis PSet Commons, valamint szab-
ványos és felhasználóspecifikus attribútumok szerint van-
nak csoportosítva. A megfelelő IFC PSet automatikusan ak-
tiválódik az IFC-objektumtípus hozzárendelésével. Továbbá 
mostantól lehetőség van IFC PSet-ek hozzárendelésére az 
építménystruktúrában. 
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Új képletszerkesztő 
Az új  Képletszerkesztő segít a képletek és képletattribútumok meg-
határozásában egy egyszerűsített felhasználói felülettel, jobb áttekin-
téssel, gyorsabb attribútumkiválasztással, és jobb visszajelzést ad a 
szintaxis ellentmondásairól. 

Új attribútumok definiálásakor az Új attribútum meghatározása párbe-
szédpanelen válasszon egy adattípust, amelynél képletek használata 
lehetséges (a Dátum kivételével az összes). A Vezérlőelem pontban 
válassza ki a Képlet lehetőséget; majd megjelenik a  szimbólum, 
amellyel megnyithatja a Képletszerkesztőt. 

 

A Képletszerkesztő a következő részekből áll: 

Attribútum 
Az összes attribútum betűrendben történő felsorolása. Egy attribútum-
ra kattintva megjelenik egy elemleírás a kiterjesztett attribútumnévvel 
és belső számmal; dupla kattintással az attribútumot a valódi nevével 
együtt átviheti a beviteli mezőbe. 

Funkció 
Felsorolja a rendelkezésre álló aritmetikai függvényeket. Egy függvény-
re kattintva megjelenik egy bővített megnevezést tartalmazó elemle-
írás; dupla kattintással a függvényt átviheti a beviteli mezőbe. 
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Operátor 
Felsorolja a lehetséges összefüggéseket és összehasonlításokat. Egy 
operátorra kattintva megjelenik egy bővített megnevezést tartalmazó 
elemleírás; dupla kattintással az operátort átviheti a beviteli mezőbe. 
A számokat, az aritmetikai operátorokat és a (halmozott) zárójeleket a 
billentyűzet segítségével írja be a beviteli mezőbe.  

Beviteli mező, képlet 
A beviteli mezőbe a fent kiválasztott attribútumok egyszerű szöveg 
formájában, valamint a függvények és az operátorok kerülnek beillesz-
tésre. A billentyűzetes bevitel itt is lehetséges; a beírt karaktersorozat-
nak megfelelő attribútumok felsorolásra kerülnek, és egy kattintással 
átvihetők a beviteli mezőbe.  

Az alatta lévő képletsorban a fent kiválasztott attribútumok belső 
számmal, függvényekkel és operátorokkal együtt jelennek meg. A kép-
letek legfeljebb 2048 karakterből állhatnak.  

Ha a képlet nem számítható ki, a beviteli mező mellett balra a  szim-
bólum jelenik meg. A szimbólumra kattintva a kurzor a hiba elé kerül, és 
így az kijavítható. Ha a képlet helyes, a  szimbólum jelenik meg.  
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Attribútumok eltávolítása a Tulajdonságok 
palettán 

A Tulajdonságok paletta helyi menüjében mostantól eltávolíthatja az 
attribútumokat egy vagy több építőelemből: Ehhez jelölje ki az építő-
elem(ek)et, és kattintson a jobb gombbal az eltávolítani kívánt attribú-
tumra. Újdonság a helyi menüben az Eltávolítás elem, amely eltávolítja 
az attribútumot az építőelemekből.  
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További újdonságok 
Projektbeállítások: Az attribútumok elérési útvonalának beállításai 

A korábbi verziókban az attribútumcsoportok mindig az irodai stan-
dardba mentődtek, függetlenül az attribútumok elérési útvonalának 
beállításaitól. Mostantól a Projekt útvonalbeállítás nemcsak az attribú-
tumokra, hanem az attribútumcsoportokra is vonatkozik.  
 

Projektbeállítások: Projekt módosítása az erőforrások átvételéhez 

Ha az  Új projekt, projekt megnyitása... pontban egy Projekt elérési 
útvonalú meglévő projektet módosítani szeretne, amelyből a projekt-
erőforrásokat át szeretné venni, először a Projekt beállítást Irodára kell 
módosítania, majd az üzenetet és a párbeszédpanelt meg kell erősíte-
nie.  

Ez visszaállítja a projekt-erőforrásokat az irodai standardra; a végrehaj-
tott módosítások felülíródnak.  

Ezután váltson vissza a Projektre, és válassza ki a  elemmel a kívánt 
projektet. 
 

Kibővített projektattribútumok 

Attribútumok a georeferenciához 

A Projekttulajdonságok - Attribútumok menüpontban a Georeferencia 
csoportban a következő attribútumokat választhatja ki, és rendelhet 
hozzájuk értékeket: 

• Koordináta referenciarendszer név  

• Felmérési pont szélességérték  

• Felmérési pont magasságérték  

• Felmérési pont magasság  

• Felmérési pont forgásszög  
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Üres attribútumok exportálása 

Az objektumhoz rendelt, de bejegyzés nélküli („üres”) attribútumokat a 
 Mennyiségi adatok exportálása nem exportálja. Az  Attribútu-

mok exportálása során az üres attribútumokat figyelembe veszi. 
 

Képletszerkesztő 

A képletek mostantól legfeljebb 2048 karakterből állhatnak.  
 

Attribútumok módosítása az építménystruktúrában 

Az építménystruktúra helyi menüjében található Attribútumok módo-
sítása funkcióval mostantól attribútumokat rendelhet az ingatlan, 
építmény, épület és szint struktúraszintekhez, illetve módosíthatja a 
meglévőket vagy újakat rendelhet hozzá.  
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A projektek még 
meggyőzőbb bemutatása 

Az Allplan integrált vizualizációs képességei már régóta 
lenyűgözőek. Az Allplan 2022 verzióban a grafikus motor 
átdolgozásra került, így még jobban ki tudja használni a 
modern grafikus kártyák lehetőségeit a jobb teljesítmény és 
a meggyőző megjelenítés érdekében.  

Különösen az NVIDIA® grafikus kártyák Vulkan™ technoló-
giája kínál itt jelentős előrelépést: Az NVIDIA® OptiX™ 
Denoiser a mesterséges intelligencia segítségével még 
gyorsabban csökkenti a valós idejű renderelések képzaját. 
Ez jelentősen lerövidíti a kiváló minőségű képek elkészíté-
séhez szükséges időt. Továbbá új effektek is elérhetőek a 
Vulkan™ technológia segítségével, beleértve a volumetrikus 
ködöt, a virágzást és a lencsevillanást. 

Fontos! Ezek a lehetőségek csak akkor érhetők el, ha a grafikus kártyája 
támogatja a Vulkan™ technológiát a hardveres gyorsításhoz (felismer-
hető a piros pontról az adott grafikus ablak címsorában). Ez általában 
csak az újabb NVIDIA® grafikus kártyák esetében fordul elő. 
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Közvetlenül az ablak eszköztárában állítható 
perspektíva 

A párhuzamos és a központi vetület közötti váltás mostantól közvetle-
nül az ablak eszköztárán keresztül is elvégezhető. Ebből a célból az 
ablak eszköztára kiegészült az új  Perspektíva funkcióval. 

Eddig ehhez az Egyéni vetület... funkción keresztül lehetett eljutni 
(szintén az ablak eszköztárában). 

Megjegyzés: Amíg a  Perspektíva aktív, a standard vetületek kivá-
laszthatók, de a modell mindig központi vetületben jelenik meg. Ezt jelzi 
a piros jel hiánya a Vetület szimbólumban (a Perspektíva funkció 
dominál). 
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Metszetábrázolás beállított nézetiránnyal 
Amikor a konstrukcióját egy építészmetszetben jeleníti meg, mostantól 
lehetősége van az ablakban beállított nézetirány megtartására, amikor 
kiválasztja a kívánt metszetjelölést az ablak eszköztárának Metszetáb-
rázolás listamezőjében. Ehhez kattintson a kívánt metszetjelölésre az 

 Ábrázolás a metszet nézetirányával szimbólumon kívül. 

Ha a listamezőben az  Ábrázolás a metszet nézetirányával szimbó-
lumra kattint, rákattint a Kiválasztás... elemre, majd a metszetvonalra, 
vagy a Nézet menü segítségével létrehozza a metszetábrázolást, a mo-
delladatok továbbra is a kiválasztott metszet nézetirányával jelennek 
meg. 
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Optimalizált RT-renderelés NVIDIA grafikus 
kártyák esetén 

Az NVIDIA® grafikus kártyával felszerelt munkaállomások esetében az 
NVIDIA® OptiX™ zajszűrő új megjelenítési lehetőségeket kínál. A zaj-
csökkentési folyamat optimálisan kihasználja az NVIDIA® GPU képessé-
geit, így a lehető legrövidebb idő alatt kifinomult és nagy felbontású 
renderelés érhető el. 

A zajszűrő az RTRender nézetmódban használt RT_render rendereljárás 
kapcsolt utófeldolgozásaként érhető el. Ehhez válassza ki az NVIDIA 
OptiX elemet a Nézetmód palettán az RT_render rendereljáráshoz az 
Utófeldolgozási beállítások területen a Zajcsökkentő szűrő alatt. 

Fontos! Ez az opció csak akkor érhető el, ha a munkaállomás olyan 
NVIDIA® grafikus kártyával van felszerelve, amely támogatja a Vulkan™ 
technológiát (felismerhető az adott grafikus ablak címsorában lévő 
piros pontról). 
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További újdonságok 
Tone Mapping effektus az „Animáció” nézetmódban 

A „Tone mapping” a túlexponált területek utólagos korrekciójára a 
dinamikatartomány csökkentésével (dinamikatömörítés) mostantól az 
Animáció nézetmódban vagy minden olyan felhasználó által definiált 
nézetmódban is elérhető, amely az RT_render rendereljárást használja. 
 

Ragyogás és becsillanás effektus az „Animáció” nézetmódban 

Ha a Phong árnyékolásmódot használja, az Animáció nézetmód (vagy 
egy saját maga által definiált nézetmód, amely az Árnyékolt rendereljá-
ráson alapul) két további új lehetőséget kínál a modell képernyőmegje-
lenítésének optimalizálására: Ragyogás és Becsillanás. Mindkét beállí-
tás az Árnyékolt rendereljárás Nézetmód palettáján választható ki. 

Ha a Ragyogás be van kapcsolva, egy további fénykoszorú kerül a fény-
források, például a nap vagy a pontszerű fényforrások köré. Az előfelté-
tel tehát az, hogy a Környezet pontban a Fizikai égbolt legyen kivá-
lasztva háttérként, vagy a Projektfény beállítása pontban egy vagy 
több mesterséges fényforrás legyen beállítva. 

Ha a Becsillanás be van kapcsolva, további kör alakú fényvisszaverődé-
sek kerülnek a képre (hasonlóan egy fényképezőgép lencséjén a fény-
forrás fényvisszaverődéséhez). 

Fontos! Mindkét effekt csak akkor jeleníthető meg a képernyőn, ha a 
munkaállomás olyan grafikus kártyával van felszerelve, amely támogat-
ja a Vulkan™ technológiát (felismerhető az adott grafikus ablak címso-
rában lévő piros pontról). A rendereléseknél a két hatást általában nem 
veszik figyelembe. 
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Volumetrikus köd az „Animáció” nézetmódban 

Eddig a köd a Beállítások Munkakörnyezet - Animáció lapján volt 
beállítható. Ez az opció mostantól a  Környezet beállításaiban (Vi-
zualizálás feladat, Felszínek, fény feladatterület). A sokkal részletesebb 
variációs lehetőségek mostantól itt érhetők el. 

Ha az Animáció nézetmódban a Phong árnyékolásmódot választja ki 
(Árnyékolt rendereljárás), a köd is volumetrikus ködként jelenik meg. Ez 
nem vonatkozik a többi árnyékolásmódra vagy az aktuális tájkép ren-
derelésére! Erre a célra továbbra is homogén ködmegjelenítést használ 
a program. 

Fontos! A köd csak akkor jeleníthető meg volumetrikusan a képernyőn, 
ha a munkaállomás olyan grafikus kártyával van felszerelve, amely tá-
mogatja a Vulkan™ technológiát (felismerhető az adott grafikus ablak 
címsorában lévő piros pontról). 
 

Fény és árnyék a „Takart” és „Sketch” nézetmódokban 

A Környezet pontban meghatározott napállás használható a Takart 
és a Sketch nézetmódban a megvilágítási helyzethez. Az így kapott 
árnyékvetés is megjeleníthető. 

Mindkét beállítás az adott rendereljárás (Takarásszámítás vagy Sketch) 
Nézetmód palettáján választható ki. 
 

Fizikai égbolt alapértelmezett háttérként az „Animáció” és az „RTRender” 
nézetmódoknál 

Az előre definiált Animáció és RTRender nézetmódok esetében a grafi-
kus ablak alapértelmezett háttere mostantól a Fizikai égbolt (korábban 
Szín). 

Ez a beállítás módosítható a Környezet beállításaiban (Vizualizálás 
feladat, Felszínek, fény feladatterület). 
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Filmfelvételek rögzítése sketch, drótvázas vagy takart üzemmódban 

Filmek rögzítéséhez Kameraútvonal beállítása vagy Film felvétele 
módban (mindkettő a Vizualizálás feladat Kamera feladatterületén) 
mostantól az azonos nevű nézetmódokból ismert Sketch, Drótváz és 
Takart rendereljárások is elérhetővé váltak. 

Paraméterként az adott rendereljáráshoz a kapcsolódó előre definiált 
nézetmódban (nem egy felhasználó által definiált nézetmódban) kivá-
lasztott beállítások lesznek automatikusan használva (vö.  „Nézetmód 
paletta” az Allplan súgóban). 
 

A „Vizualizálás” feladat mostantól a „Környezet” szerepkörben is megjelenik 

A Vizualizálás feladat mostantól a Környezet szerepkörben is szerepel. 
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Nézetek és metszetek 
gyors és egyszerű 
beállítása 

Az Allplan 2022 segítségével tovább optimalizáltuk a néze-
teket és a metszeteket. Így a tulajdonságok mostantól 
könnyen átvehetők a tulajdonságpalettán, a helyi menüben 
vagy a varázslók segítségével. Az objektumok láthatósága 
és megjelenítése pontosan szabályozható részleges kép- és 
fóliaszűrőkkel, valamint explicit kijelöléssel és a kijelölés 
megszüntetésével. A látható terület a fogók segítségével 
gyorsan és egyszerűen beállítható. 
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Tulajdonságok átvétele 
Nézetek és metszetek létrehozásakor mostantól a rajzterületen vagy a 
varázslóban meglévő nézetek és metszetek helyi menüjében az Át-
vétel elemre kattintással veheti át a tulajdonságokat. A kiválasztott 
nézet/metszet referencia rajzfájljai nem kerülnek átvételre. 

Egy meglévő nézet vagy metszet paramétereit ezenkívül létrehozás 
vagy módosítás során a palettához tartozó Tulajdonságok átvétele 
elemmel is átveheti. 
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A megjelenítendő elemek kiválasztása 
A nézetek és metszetek létrehozásakor és módosításakor mostantól 
közvetlenül kiválaszthatja, hogy mely elemeket kívánja figyelembe 
venni a megjelenítésnél. Ehhez válassza ki a Szűrő területen a Bevitel-
nél a Kiválasztás lehetőséget, majd jelölje ki a megjelenítendő eleme-
ket. Kiválasztásának elfogadásához kattintson a jobb egérgombbal a 
rajzfelületre. 

Vegye figyelembe, hogy a Bevitel opció beállításától függően az elemek 
gombokkal vagy az Elemek eltávolítása/hozzáadása funkcióval való 
kijelölése eltérő megjelenítéshez vezet. Míg az Összes beállításnál a 
Megadás nem jeleníti meg a jelölőszínnel megjelenített elemeket, a 
Kijelölés beállítás csak ezeket az elemeket jeleníti meg. Ha az Összes 
beállításról a Kiválasztás beállításra vált, vagy fordítva, a gombbal vagy 
az Elemek eltávolítása/hozzáadása funkcióval meghatározott kivá-
lasztás áll vissza. 
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Kibővített tengelyrács opciók 
Amikor a tengelyfelirat pozícióját határozza meg egy olyan tengelyrács-
hoz, amelyet a Tengelyrács funkcióval hozott létre, a megadási opci-
ók között mostantól a rácsvonalak kezdőpontjának eltolását is megad-
hatja, és opcionálisan kétoldali feliratot is létrehozhat. 

A z irányú nézeteknél a tengelyek mostantól teljes mértékben x- és y-
irányban jelennek meg.  
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További újdonságok 
Irányszimbólum US Standard Style esetén 

A US Standard Style kiválasztásakor az irányszimbólum oldalának kivá-
lasztási lehetősége kibővült. Az irányszimbólumot mostantól létrehoz-
hatja a nézetirányba a metszettest mindkét oldalán is. 
 

Metszettest fogókkal 

Mostantól intuitív módon szerkesztheti a metszetben megjelenített 
vágógörbét a Közvetlen objektummódosítással. A kattintással történő 
kijelölés után a szokásos fogók és párbeszédpanelek jelennek meg a 
metszettesten.  
 

Metszet nézetből/metszetből 

Ha egy meglévő nézetből/metszetből hoz létre egy metszetet, a felső és 
alsó élre vonatkozó beviteli mezők mostantól mindig el vannak rejtve. 
Ez azt jelenti, hogy szükség esetén a z irányú metszeteknél is a magas-
ságot utólag kell beállítani. 
 

Sraffozás javított megjelenítése 

A georeferencia modelladatok általában elforgatott formában állnak 
rendelkezésre. Ha ennek metszeteit hozza létre z irányban, és vízszin-
tesbe forgatja, a sraffozás mostantól helyesen jelenik meg. 
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Különböző további 
fejlesztések a méretezések 
terén 

Az Allplan 2022 segítségével mostantól a szögek, sugarak és 
ívek asszociatív méretezése is lehetséges. Ezenkívül optima-
lizáltuk a meglévő méretek igazítását. Ezenkívül további 
szövegek is elhelyezhetők, és a szintkottázások elforgatha-
tók. 
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Frissített görbekottázás 
A görbekottázás frissítésre került, és a lineáris kottázáshoz lett 
igazítva: 

• Az Asszociatív opció mostantól a görbekottázáshoz is elérhető. 

• A kör- és splinefalak asszociatív kottázása mostantól a faltengely 
bekapcsolt állapotában is lehetséges. 

• A paraméterek kiválasztását egységesítettük; ehhez az egyenes 
méretvonalaknál ismert párbeszédpanel jelenik meg. Mostantól 
minden paraméter használható a görbekottázáshoz is. 

• A görbekottázás a létrehozásakor előnézetként jelenik meg. 

• A görbekottázás mostantól a lineáris kottázáshoz hasonlóan törté-
nik.  

• Az ablakmagasságot, a parapetmagasságot és a helyiségeket a rend-
szer felismeri és átviszi a méretvonalra. 

• A méretvonal-paraméterek a Tulajdonságok palettán szerepelnek, 
és ott módosíthatók. 

• Minden görbeméretvonal a Görbekottázás elnevezést kapja (pl. a 
Tulajdonságok palettán, az Objektumok palettán vagy az Eleminfó-
ban. 
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Frissített szögkottázás 
A szögkottázást frissítettük: 

• Az Asszociatív opció mostantól a szögkottázáshoz is elérhető. 

• A paraméterek kiválasztását egységesítettük: Az egyenes méretvo-
nalaknál ismert összes paraméter mostantól a szögkottázásnál is 
használható. 
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További újdonságok 
Méretszám eltolása 

A Méretszám eltolása pontban mostantól rendelkezésre áll az új 
Szabad gomb: Ha ezt a gombot megnyomja, a méretszámot bárhová 
áthelyezheti. Eddig ehhez a Párhuzamos és a Merőleges gombokat 
egyszerre ki kellett kapcsolni.  
 

Pótszöveg az asszociatív méretvonalaknál 

A meglévő asszociatív méretvonalakhoz mostantól pótszöveg is meg-
adható.  

Jelölje ki a méretvonalat. A méretvonal paraméterei a Tulajdonságok 
palettán jelennek meg. Válassza ki azt a szakaszt, amelynek a méret-
számához további szöveget szeretne adni, jelölje ki a Pótszöveg ábrázo-
lása opciót, és írja be a kívánt szöveget a Pótszöveg mezőbe.  
 

A láb mint méretszámegység 

További angolszász méretszámegységként a méretezésnél mostantól a 
láb használata is lehetséges. A méretszámok kimenete egy tizedes 
szám, 4 számjeggyel, illetve 2 nullával a tizedesvessző után. 
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A hibák gyorsabb 
felismerése színkódolással 

Az Allplan 2022-ben az objektumok nemcsak gyorsan szűr-
hetők az objektumpalettán, hanem színkódolt formában is 
megjeleníthetők. Ily módon az építőelemek tulajdonságai 
egyértelműen megjeleníthetők és egy pillantással ellenőriz-
hetők. A nem vagy hibásan hozzárendelt attribútumok így 
gyorsan felismerhetők. 
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Objektumok paletta 
További oszlop a színkódoláshoz 

A modell ellenőrzésének további javítása érdekében az Objektumok 
paletta fejlécében minden objektumhoz kiválasztható egy szín. A 256 
standard Allplan szín közül egy legördülő mezőben lehet választani. A 
szín a be/ki szimbólummal kikapcsolható és újra bekapcsolható. 
Megjegyzés: Ennek a beállításnak csak az Animáció ábrázolásmódban 
van hatása. Ennek a előfeltétele, hogy a Beállítások, Munkakörnye-
zet - Megjelenítés oldalán a Hardvergyorsítás - grafika területen aktív 
legyen az Hardveres gyorsítás használata grafikus ablakhoz opció. 
A színt az adott csoporthoz lehet beállítani. Az egyes objektumok színe 
megegyezik a felette vagy alatta lévő objektumcsoport színével (pl. 
nyílások és/vagy parapet-, ablak-, ajtónyílás stb.). 
Ha egy objektumcsoporton belül az alcsoportok (pl. nyílások) különböző 
színűek (pl. parapet-, ablak-, ajtónyílás stb.), a felső csoportban megje-
lenik a vegyes színválasztás szimbóluma. 
A színkódolás és az átlátszóság kombinálható. A műveletek ugyanazok, 
mint az átlátszóság és a láthatóság esetén. 
 

Összes aktív nem látható 

Az Objektumok paletta felső részén megjelent az új Összes aktív 
nem látható gomb.  
Ez lehetővé teszi a rajzterületen éppen kijelölt összes elem láthatatlan-
ná tételét. 
 

Szűrés a „Stílusnév" attribútum alapján 

Az objektumok (falak) szűrése a Stílusnév attribútummal mostantól az 
Objektumok palettán is lehetséges a Szortírozás attribútum szerint 
pontban. Ennek előfeltétele, hogy az Attribútum, amely a szortíro-
zás alapja legyen beállítva első hierarchiaszintként. Ez megnyitja az 
Attribútum kiválasztása párbeszédpanelt, ahol kiválaszthatja a Stílus-
név attribútumot (az Építészet, általános attribútumcsoportban). 
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Megbízható alapok a 
költségtervezéshez 

A nyomon követhető mennyiségek meghatározása a terve-
zési folyamat alapvető feladata. Az Allplan 2022 segítségé-
vel nem csak a modellben szereplő mennyiségek (pl. beton 
köbméter) értékelhetők ki. Lehetőség van olyan mennyisé-
gek használatára is, amelyek nem lettek modellezve (pl. a 
zsalufelület négyzetméterei). Ez megbízható alapot biztosít 
a költségtervezéshez.  
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Megbízható 
együttműködés az 
openBIM-projektekben 

A zökkenőmentes adatcsere az ALLPLAN számára elsődle-
ges fontosságú.  

Az Allplan 2022 és az Allplan Bridge az új IFC 4.3 szabványt 
is támogatja. Ezt kiterjesztettük kifejezetten az olyan infra-
strukturális szerkezetekre, mint a hidak, utak, vasútvonalak 
és vízi utak. Továbbfejlesztett vagy újonnan hozzáadott 
funkció a SketchUp (*.skp) és a Wavefront (*.obj) adatok 
importálása, amelyek geometriai és vizuális tulajdonságok-
kal rendelkező adatokat is képesek átvinni. Ez lehetővé te-
szi a különböző tartalomobjektumok, valamint lézerszken-
nelések (pl. Zephyr vagy RealityCapture) importálását. 
Ezenkívül a vasalásadatok mostantól hüvelyekkel együtt is 
exportálhatók. 
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Új OBJ formátum a modellek 
importálásához 

Az OBJ adatok importálása... funkcióval mostantól OBJ fájlként 
elérhető, kiváló minőségű modelleket is importálhat az Allplanba. Ebből 
a program Allplan-objektumokat hoz létre. Ha rendelkezésre állnak 
anyagok, azokat is importálja, és közvetlenül a modellre helyezi az UV-
koordinátákkal együtt.  

A pontfelhő alapú felmérési rendszerekkel (pl. Zephyr, Reality Capture) 
történő adatcsere OBJ-adatokon keresztül lehetséges. 
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SketchUp-import, OBJ-import 
Az Allplan programban egy objektumhoz csak egy anyag rendelhető. Ha 
egy SKP- vagy OBJ-fájl olyan objektumot tartalmaz, amelyhez több 
anyag vagy felszín van hozzárendelve, akkor a program az objektumot 
az importálás során az anyagtól függően több objektumra osztja; az 
azonos anyaggal rendelkező részobjektumokat újra egyesíti. Ezáltal az 
objektum helyesen jelenik meg az Allplan programban.  

Többek között a következő anyagtulajdonságokat veszi át: Szín, textúra 
színcsatornákkal és átlátszóság.  

A 3D modell a létrehozás során meghatározott koordinátákkal kerül a 
dokumentumra.  
A felszínek és textúrák a projektben a \design\SKP-
Import\modellnév vagy \design\OBJ-Import\modellnév alatt 
lesznek elmentve. Ha azonos felszíneket talál, akkor egy üzenetet jele-
nít meg. Itt a meglévő felszíneket lecserélheti vagy megtarthatja.  
 

SketchUp V2021 importálható 

A 2021-es verziójú SketchUp-adatok mostantól szintén importálhatók. 
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IFC-interfész 
Javított felület az IFC-importálásnál és az IFC-exportálásnál 

A felületet az  IFC-adatok importálása és az  IFC-adatok exportá-
lása funkciókban továbbfejlesztettük. A fájlkiválasztáshoz és az átvitel 
során az opciók beállításához szükséges párbeszédpaneleket összevon-
tuk és egyszerűsítettük. 

Ha már megadta a beállításokat, vagy ha egy csere kedvencet használ, 
elegendő megadni a cél elérési útvonalát és fájlnevét - és ezzel kész is. 
Ha az exportálást vagy importálást részletesebben kell meghatározni, 
kattintson a Beállítások gombra; a párbeszédpanel ekkor kinyílik, és az 
előzőekhez hasonlóan a külön lapokon adhatja meg a beállításokat. 
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Csereprofilok IFC-importáláshoz és IFC-exportáláshoz 

További csereprofilokat dolgoztunk ki az IFC-exporthoz.  

Most a következő csereprofilokat használhatja az exportáláshoz: 

• IFC2x3 Coordination View 2.0 

• IFC2x3 Standard Export 

• IFC4 Reference View 

• IFC4 Standard Export 

• IFC4.3 Standard Export 

• Autodesk Revit 

• G&W California IFC2x3 

• G&W California IFC4 

• Orca IFC2x3 

• Orca IFC4 

A korábbiakhoz hasonlóan a következő csereprofilok importálhatók: 

• Autodesk Revit 

• G&W California 

Kattintson az Információ... gombra a csereprofillal kapcsolatos további 
információk megjelenítéséhez.  
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Továbbfejlesztett protokoll 

Az adatátvitel befejezése után kap egy protokollt; ennek végén a fi-
gyelmen kívül hagyott elemek (pl. geometria nélküli objektumok) típus 
szerint rendezve szerepelnek. A jobb áttekinthetőség érdekében az 
egyes kategóriák mostantól összecsukva jelennek meg. 

 
 

IFC-attribútumok 

Az új IFC4 Reference View csereprofil és a tervezett tanúsítás miatt az 
Allplan programban különböző módosítások és kiegészítések történtek.  

Az építménystruktúra csomópontjainak IFC-attribútumai 

Mostantól az építménystruktúra minden csomópontjához (például 
épületekhez) rendelhet attribútumokat, például a címek kiértékelésé-
hez: 

• Részleg 

• Cím (utca, házszám, cím utótag) 

• Postafiók 

• Város 

• Régió 

• Irányítószám 

• Ország 

Ezeket az attribútumokat az IFC-exportálás során a program figyelembe 
veszi. 
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3D objektumok alapértelmezés szerint IFC-objektumtípussal 

Bizonyos 3D objektumok mostantól alapértelmezés szerint IFC-
objektumtípus attribútummal jönnek létre, és az attribútum értéke 
Meghatározatlan.  

• 3D-Linie  

• Téglatest (piramis), gömb, henger  

• Mennyiségtest, módosított mennyiségtest 

Egyéb IFC-objektumtípusok 

Az új IFC4 Reference View csereprofil és a tervezett tanúsítás miatt az 
Allplan programban különböző módosítások és kiegészítések történtek.  

Teljes fal hossza 

Az IFC-dokumentáció szerint az IfcWall típusú (poligonális vagy változó 
vastagságú) fal hosszának a fal teljes névleges hosszának kell lennie a 
fal középvonala mentén, még akkor is, ha ez eltér a fal útvonalától. A 
következő változtatások vonatkoznak egy teljes fal IFC-exportálására:  

• Az Allplan programban a teljes fal @220@ hosszát mostantól IFC-
konform módon számítjuk ki.  

• A teljes fal @221@ vastagságát most az egyes rétegek vastagságá-
nak összegeként számítjuk ki.  

• A teljes fal @198@ abszolút hossza és @199@ abszolút vastagsága 
esetében mostantól kiszámításra kerül tengelyirányban az x-y irány-
ban a maximális kiterjedés.  

IfcMaterialLayerSet 

Az 'IfcMaterialLayerSet' mostantól hozzárendelhető építőelemekhez és 
közvetlenül nevet kaphat; mostantól a 'Reference' attribútumot hasz-
náljuk erre. A ’Codetext’ attribútum hozzárendelése egy építőelemhez 
vagy egy építőelem első rétegéhez már nem szükséges.  

IFC-típus az ablak- és ajtó-SmartPartokhoz 

 Ablak SmartPartok és Ajtó és kapu SmartPartok létrehozásakor 
a Beállítások lapon mostantól hozzárendelheti az IFC-típust. Ha a Stan-
dard opciót választja, az érzékelt IFC-típus automatikusan kiválasztásra 
és megjelenítésre kerül. Az Egyéni opció lehetővé teszi a kívánt IFC-
típus kiválasztását és hozzárendelését. 



 

82 IFC-interfész Allplan 2022  

Pillérek geometriai attribútumai 

Az IFC-szabványnak való megfelelés érdekében a pillérek geometriai 
attribútumai az IFC-exportálás során átnevezésre kerülnek: 

• A magasság (@222@) hosszúsággá válik 

• A hosszúság (@220@) szélességgé válik 

• A vastagság (@221@) mélységgé válik 
 



 

Neues in Allplan 2022 Megbízható együttműködés az openBIM-projektekben 83 
 

Adatcsere CAFM-programokkal (pl. 
waveware) DWG-n keresztül 

Az Allplan 2021 óta szobabélyegzővel megadható egy helyiségen belüli 
bázispont. A helyiségeket (bélyegzővel együtt) a CAFM-programok, 
például a waveware felismeri.  

A waveware-rel történő adatcseréhez mostantól használhatja az új 
Helyiségbélyegző FM feliratstílust, amely kiértékeli a helyiség megne-
vezését, funkcióját és alapterületét (m2 mértékegység nélkül). A Helyi-
ségbélyegző FM opció a Feliratstílus kiválasztása - Standard mappa - 1 
helyiségbélyegző fájl alatt található.  

Megjegyzés: Ahhoz, hogy a bázispontot a helyiségbélyegzővel lehessen 
beállítani a helyiségen belül, először a következő beállításjegyzék-
kulcsot kell beállítani: 
Válassza ki a Compu-
ter\HKEY_CURRENT_USER\Software\Nemetschek\Allplan\2022.0\Set
tings\ODX Data elérési utat, hozza létre a UseRoomReferencePoint 
bejegyzést, ha szükséges, és adjon neki egy 0-tól eltérő értéket. A rész-
letek az Allplan súgóban találhatók „A waveware CAFM-programba 
átvitt helyiségek DWG formátumban” című részben. 
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Új szerep a 
műveletsávban: Kivitelezés 

A BIM és a digitalizáció nem korlátozódik a tervezési folyamatra, hanem 
egyre fontosabb szerepet játszanak az építőipari kivitelezésben is. En-
nek megfelelően már a tervezés és az előgyártás során nagyobb figyel-
met kell fordítani az építési folyamatra. Az Allplan 2022 támogatja ezt a 
tendenciát. Kifejezetten a helyszíni létesítményekhez olyan új tárgyakat 
kínálunk, mint a daruk és a betonszivattyúk. 
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Új: Előregyártott 
gerendákból készült hidak 
tervezése 

Az Allplan Bridge 2022 segítségével a parametrikus model-
lezés lehetőségei ismét jelentősen kibővültek. Különös 
hangsúlyt kap az előregyártott gerendákból készült hidak 
tervezése. A vasúti hidak tervezéséhez a Bloss-ívek is támo-
gatottak.  

A 2021-1 verzió óta az Allplan Bridge-ben elhelyezhető 
PythonPartok mostantól részletesen megjelennek az Allplan 
Bridge-ben a parametrikus vasalásokkal és szerelvényekkel 
együtt. Az Eurocode mellett a tervezés és az ellenőrzés ma 
már az amerikai AASHTO LRFD szabvány szerint is történik.  

A jobb használhatóság érdekében a funkciók visszavonása 
és megismétlése mostantól mindenhol lehetséges. 
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Újdonság az ALLPLAN-nál: 
Megoldás előregyártott 
elemek tervezéséhez és 
gyártásához 

A korábban független Nemetschek-vállalat, a PRECAST 
SOFTWARE ENGINEERING integrációjával az ALLPLAN-
portfólió kibővült az előregyártott elemek tervezéséhez és 
gyártásához szükséges megoldással. Mivel a Planbar már az 
Allplan-platformon alapul, új lehetőségek nyílnak meg az 
ügyfelek számára: Az építészek, mérnökök és építőipari 
cégek a BIM-modelleket teljesen digitálisan vihetik át az 
ipari termelésbe, beleértve a MES- és ERP-rendszerekhez 
való csatlakozást is. Ezen túlmenően az előregyártó üzemek 
építhetnek a tervezők meglévő BIM-modelljeire, és közvet-
lenül integrálhatják azokat a gyártási folyamatba. 

Első lépésként az Allplan-licencrendszer mostantól a Plan-
barhoz is elérhető. További lépéseket teszünk a két termék 
egyesítése érdekében. Az ügyfelek már most is élvezik az 
előregyártásra vonatkozó fejlesztések előnyeit, mint példá-
ul az új IFC4precast openBIM-interfész vagy az automatiku-
san generált, metszeteket, méretvonalakat és feliratokat 
tartalmazó elemtervek. 
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Különböző optimalizálások 
a Bimplusnál 

Az interdiszciplináris együttműködésre szolgáló Bimplus 
nyílt BIM-platform számos olyan fejlesztést kínál, amelyek 
például felgyorsítják a nagyméretű modellek betöltését, 
egyszerűsítik a mérést és optimalizálják a dokumentumke-
zelést.  

Ezen túlmenően a dokumentumok és hivatkozások mostan-
tól csatolhatók az Issue & Slideshow Managerben, és a tu-
lajdonságok az Issue Managerben egyénileg testre szabha-
tók. Végül, mostantól lehetőség van a kiválasztott objektu-
mok IFC-formátumban történő exportálására. 
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SSL-bejelentkezés az Allplan 
webszolgáltatásokba 

Az Allplan webszolgáltatásokba történő bejelentkezést összevontuk: 
Amint bejelentkezett egy webszolgáltatásba, automatikusan bejelent-
kezik az összes többi webszolgáltatásba is, amelybe regisztrált (jelenleg 
még az Allplan Exchange kivételével): 

- Allplan Connect 

- Allplan Bimplus 

- Allplan Share 

- Allplan Shop 

- Allplan Campus 
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