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ALLPLAN 2019 – dvigni 
svoj nivo! 

Spoštovane gospe in gospodje, 

 

Allplan 2019 je vodilna BIM rešitev na področju 
gradbeništva. Arhitekte in inženirje podpira pri dvigu na 
višji nivo v učinkovitem in interdisciplinarnem sodelovanju 
med vsemi udeleženci pri načrtovanju. S pomočjo nove 
zmogljive verzije boste preko uporabniku prijaznih 
ukazov za upravljanje vašega modela stavbe, kot sta 
Upravitelj etaž in Upravitelj ravnin, optimirali vaša 
vsakdanja opravila.  

V smislu obširnega BIM poteka dela ponuja Allplan 2019 
izboljšave na področju upravljanja lastnosti in atributov 
elementov. Poleg tega so na voljo številne druge 
izboljšave ukazov in večja učinkovitost delovanja 
programa. Uporabite te inovacije in povečajte vaše 
konkurenčne prednosti 

Veliko uspehov vam želi 

ALLPLAN GmbH 
 



 

2 Vezava na višine arhitekturnih elementov Allplan 2019  

Intuitivna Upravitelj etaž 
in ravnin za kompleksne 
stavbe 

Še posebej pri načrtovanju kompleksnih stavb lahko 
učinkovito upravljanje velikega modela stavbe 
pripomoreta k očitnemu prihranku časa in zmanjševanju 
napak in s tem tudi k povečani produktivnosti. V Allplan-u 
2019 smo zaradi tega Upravitelja etaž in ravnin v celoti 
predelali in uvedli novo paleto. Paleta bistveno olajša 
postavitev in spreminjanje etaž in ravnin. Prikaz 
predogleda vam omogoča neposreden vizualni nadzor 
nad predvidenimi spremembami. Poleg tega lahko udobno 
izberete etaže in enostavno prilagodite imena višin. 

Elemente, kot npr. stene, plošče ali stebre lahko dodelite 
ne le vodoravnim ravninam, ampak poljubnim 
poligonalnim ali ukrivljenim ploskvam. Poleg tega 
mnogotere možnosti neposredne modifikacije skrbijo za 
učinkovit potek dela pod praktičnimi pogoji. Tako lahko 
npr. pri idejni zasnovi ploščo nad kletjo modelirate kot 
vodoravno. Za gradbeno dovoljenje pa je zaradi 
odvodnjavanja potrebno predvideti ploščo v naklonih. V 
tem primeru zadošča, da postavite točko v tlorisu in 
določite njeno višino. Poligonalna ploskev bo potem 
samodejno izdelana. 
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Za dodatno zmanjšanje potrebnega časa za delo lahko 
spremembe pri ravninah samodejno prenesete v 
strukturo projekta. 
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Vezava na višine arhitekturnih elementov 
Višina arhitekturnih elementov je bila do sedaj standardno na zgornjo 
in spodnjo ravnino znotraj posamezne risarske datoteke vezana po 
določenih pravilih ali pa je bila določena z absolutnimi višinskimi 
kotami; v posebnih primerih so bile na voljo proste ravnine in strešne 
ravnine oz. strešne krajine. 

Preko modela ravnin je bilo moč zgornji ali spodnji rob elementa 
vezati na celotno stavbo – s tem ste lahko izdelali elemente, ki so 
segali preko večih etaž. 

Za načrtovanje z ravnimi ploskvami je ta koncept idealen, ampak pri 
kasnejših fazah načrtovanja (LOD=LevelOfDetail 300/400) ste s tem 
dosegli meje. Za izvedbeno načrtovanje s kompleksnimi nakloni in 
padci so bile v uporabi proste ravnine, delno izpeljane iz 3D teles. S 
tem je nastalo veliko, v trikotnike razdeljenih prostih ravnin, ki jih je 
bilo težko obdelovati. 

Referenčne ploskve 

Namesto prostih parov ravnin lahko po novem uporabite referenčne 
ploskve, ki jih lahko izdelate iz poljubnih poligonalnih ploskev ali iz 
splošnih 3D ploskev. Lokalne referenčne ploskve se nahajajo v 
risarski datoteki in jih lahko tam uporabite za vezavo višin na 
arhitekturne elemente. Enako kot pri prostih ravninah se morajo 
gradbeni elementi nahajati znotraj referenčne ploskve; v nasprotnem 
se bodo elementi prilagodili standardnim ravninam.  

Podobno kot pri strešnih krajinah lahko referenčne ploskve v model 
ravnin vstavite preko palete Ravnine. Po tem sicer z lokalno 
referenčno ploskvijo niso več povezane, ampak jih je moč uporabiti 
tudi v drugih risarskih datotekah.  

Vezava preko večih etaž 

V kolikor model ravnin obstaja, lahko sedaj v vsaki risarski datoteki – 
neodvisno od standardnih ravnin – za vezavo višin uporabite vse 
ravnine v modelu ravnin. Strešne in proste ravnine imajo višjo 
prednost kot standardne ravnine.  

Na elemente, ki so vezani na lokalne referenčne ploskve, strešne in 
proste ravnine ne bodo vplivale, saj je gradbeni element neposredno 
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vezan na referenčne ravnine. V kolikor element sega izven 
referenčne ploskve, veljajo standardne ravnine, ki so dodeljene 
risarski datoteki ali proste ravnine, skladno z izbrano vrsto vezave 
(spodnji, zgornji rob). 
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Pogovorno okno Višina - razširjeno 

Preko strukture zgradbe in modela ravnin imate sedaj možnost 
vezati arhitekturne elemente ne le na standardne, proste ravnine in 
referenčne ploskve v risarski datoteki, ampak tudi na vse sestavne 
dele modela ravnin, ne glede na referenčne elemente, ki se nahajajo v 
risarski datoteki. 

To smo omogočili tako, da smo pogovorno okno Višina dopolnili z 
možnostjo izbora referenčne ploskve. 
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Slika: pogovorno okno Višina na primeru stene iz prejšnjih in aktualne verzije 

V kolikor obstaja projekt s strukturo zgradbe in modelom ravnin, se s 
klikom na gumb Izbor referenčne ravnine za izbor prikažejo vsi 
sestavni deli modela, oz. modelov ravnin. Brez strukture zgradbe in 
modela ravnin so na voljo standardne ravnine in referenčne ploskve, 
ki se nahajajo v risarskih datotekah. 

Z gumbom  Povrni na osnovne nastavitve bo za referenčno 
ravnino izbrana zgornja oz. spodnja standardna ravnina risarske 
datoteke. 
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Slika: izbor referenčnih ravnin, z oz. brez strukture zgradbe in modela ravnin 
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Referenčne ravnine v pogovornem oknu Višina, oz. vezava višine 

Referenčne ravnine v pogovornem polju Višina, podrobno 

S pomočjo gumba Višina prikličete pogovorno okno Višina, v 
katerem definirate ali spreminjate položaj elementov po višini. S 
pomočjo gumba Izbor referenčne ravnine se prikaže ime izbrane 
referenčne ravnine. 
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Območje Zgornji rob 

Gumb Izbor referenčne ravnine prikazuje standardni ravnini ali 
poljubni referenčni ravnini v aktivnem modelu ravnin ali v aktivni 
risarski datoteki. V tem delu izbrana referenčna ravnina vpliva na 
zgornji rob elementa, ki ga želite modificirati, ko je aktivirana opcija  
Relativno na zgornjo ravnino. 

Napotek: pri aktiviranju opcije  Relativno na spodnjo ravnino 
velja v območju Spodnji rob veljavna referenčna ravnina. V tem 
primeru nima v območju Zgornji rob izbrana referenčna ravnina 
nobenega učinka. 

V polje se vpiše ime izbrane referenčne ravnine. 

• Znak vprašaj pred Imenom referenčne ravnine (npr. ? strešna 
tla – zgornja ravnina) pomeni, da uporabljena referenčna ravnina 
ne pripada aktivnemu modelu ravnin (pomeni, da model, ki je 
dodeljen dokumentu) in tako ne vpliva na višino elementa. 
Namesto tega bo uporabljena spodnja standardna ravnina. 

• Znak vprašaj pred tekstom Ni znano (npr. ? Ni znano) pomeni, da 
predhodno izbrana referenčna ravnina več ne obstaja (pomeni, da 
je bila referenčna ravnina izbrisana iz modela ravnin ali 
dokumenta) in tako ne vpliva na višino elementa. Namesto tega 
bo uporabljena spodnja standardna ravnina. 

Višina elementa se ravna na referenčno ravnino z naslednjo 
prednostjo: referenčna ploskev, strešna ravnina ali prosta ravnina, 
standardna ravnina. 

Napotek: v orodnem namigu gumba Izbor referenčne ravnine bo v 
modelu ravnin prikazan strukturni nivo referenčne ravnine (stavba A 
> pritličje > zgornji rob pritličja). 
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Območje Spodnji rob 

Gumb Izbor referenčne ravnine prikazuje standardni ravnini ali 
poljubni referenčni ravnini v aktivnem modelu ravnin ali v aktivni 
risarski datoteki. V tem delu izbrana referenčna ravnina vpliva na 
spodnji rob elementa, ki ga želite modificirati, ko je aktivirana opcija 

 Relativno na spodnjo ravnino.  

Napotek: pri aktiviranju opcije  Relativno na spodnjo ravnino 
velja v območju Zgornji rob veljavna referenčna ravnina. V tem 
primeru nima v območju Spodnji rob izbrana referenčna ravnina 
nobenega učinka. 

V polje se vpiše ime izbrane referenčne ravnine.  

• Znak vprašaj pred Imenom referenčne ravnine (npr. ? strešna 
tla – zgornja ravnina)) pomeni, da uporabljena referenčna 
ravnina ne pripada aktivnemu modelu ravnin (pomeni, da model, ki 
je dodeljen dokumentu) in tako ne vpliva na višino elementa. 
Namesto tega bo uporabljena spodnja standardna ravnina. 

• Znak vprašaj pred tekstom Ni znano (npr. ? Ni znano) pomeni, da 
predhodno izbrana referenčna ravnina več ne obstaja (pomeni, da 
je bila referenčna ravnina izbrisana iz modela ravnin ali 
dokumenta) in tako ne vpliva na višino elementa. Namesto tega 
bo uporabljena spodnja standardna ravnina. 

Višina elementa se ravna na referenčno ravnino z naslednjo 
prednostjo: referenčna ploskev, strešna ravnina ali prosta ravnina, 
standardna ravnina. 

Napotek: v orodnem namigu gumba Izbor referenčne ravnine bo v 
modelu ravnin prikazan strukturni nivo referenčne ravnine (stavba A 
> pritličje > zgornji rob pritličja). 
 

Referenčne ravnine v pogovornem oknu Relativna višina, 
podrobno 

Pogovorno okno Relativna višina se prikaže pri definiranju položaja 
po višini arhitekturnih površin, npr. talna, stropna obloga, poti in 
rastline. 
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Pogovorno okno Relativna višina – spodnji rob 

 

Gumb Izbor referenčne ravnine prikazuje standardno ravnino ali 
poljubno referenčno ravnin iz aktivnega modela ravnin ali iz risarske 
datoteke. Izbrana referenčna ravnina vpliva samo na spodnji rob 
elementa, ki ga modificirate, v kolikor je aktiviran gumb  Relativno 
na spodnjo ravnino.  

Napotek: pri aktiviranju  Relativno na zgornjo ravnino vedno 
velja zgornja standardna ravnina risarske datoteke. 

V polje se vpiše ime izbrane referenčne ravnine.  

• Znak vprašaj pred Imenom referenčne ravnine (npr. ? strešna 
tla – zgornja ravnina)) pomeni, da uporabljena referenčna 
ravnina ne pripada aktivnemu modelu ravnin (pomeni, da model, ki 
je dodeljen dokumentu) in tako ne vpliva na višino elementa. 
Namesto tega bo uporabljena spodnja standardna ravnina. 

• Znak vprašaj pred tekstom Ni znano (npr. ? Ni znano) pomeni, da 
predhodno izbrana referenčna ravnina več ne obstaja (pomeni, da 
je bila referenčna ravnina izbrisana iz modela ravnin ali 
dokumenta) in tako ne vpliva na višino elementa. Namesto tega 
bo uporabljena spodnja standardna ravnina. 
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Višina elementa se ravna na referenčno ravnino z naslednjo 
prednostjo: referenčna ploskev, strešna ravnina ali prosta ravnina, 
standardna ravnina. 

Napotek: v orodnem namigu gumba Izbor referenčne ravnine bo v 
modelu ravnin prikazan strukturni nivo referenčne ravnine (stavba A 
> pritličje > zgornji rob pritličja). 
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Pogovorno okno Relativna višina – zgornji rob 

 

Gumb Izbor referenčne ravnine prikazuje standardno ravnino ali 
poljubno referenčno ravnin iz aktivnega modela ravnin ali iz risarske 
datoteke. Izbrana referenčna ravnina vpliva samo na zgornji rob 
elementa, ki ga modificirate, v kolikor je aktiviran gumb  Relativno 
na zgornjo ravnino.  

Napotek: pri aktiviranju  Relativno na spodnjo ravnino vedno 
velja spodnja standardna ravnina risarske datoteke. 

V polje se vpiše ime izbrane referenčne ravnine.  

• Znak vprašaj pred Imenom referenčne ravnine (npr. ? strešna 
tla – zgornja ravnina)) pomeni, da uporabljena referenčna 
ravnina ne pripada aktivnemu modelu ravnin (pomeni, da model, ki 
je dodeljen dokumentu) in tako ne vpliva na višino elementa. 
Namesto tega bo uporabljena spodnja standardna ravnina. 

• Znak vprašaj pred tekstom Ni znano (npr. ? Ni znano) pomeni, da 
predhodno izbrana referenčna ravnina več ne obstaja (pomeni, da 
je bila referenčna ravnina izbrisana iz modela ravnin ali 
dokumenta) in tako ne vpliva na višino elementa. Namesto tega 
bo uporabljena spodnja standardna ravnina. 
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Višina elementa se ravna na referenčno ravnino z naslednjo 
prednostjo: referenčna ploskev, strešna ravnina ali prosta ravnina, 
standardna ravnina. 

Napotek: v orodnem namigu gumba Izbor referenčne ravnine bo v 
modelu ravnin prikazan strukturni nivo referenčne ravnine (stavba A 
> pritličje > zgornji rob pritličja). 
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Paleta Ravnine 
V paleti Ravnine so prikazani modeli ravnin aktualne strukture 
zgradbe, vsak model ravnin v lastnem zavihku. Med izdelavo 
elementov imate pregled nad standardnimi ravninami in vsemi 
drugimi elementi, na katere se lahko višine elementov nanašajo.  

V paleti Ravnine izvajate podobne naloge kot v pogovornem oknu  
Upravitelj ravnin v strukturi zgradbe, kot npr. izdelate in modificirate 
nove modele ravnin, ali vnašate in nadomeščate strešne krajine. 
Samo tukaj lahko v model ravnin vstavljate Referenčne ploskve 
(glej stran 28).  

Pri aktiviranem  Načinu modifikacije bodo ravnine modela ravnin v 
predogledu prikazane v vseh grafičnih oknih. Ko v drevesni strukturi z 
miško pokažete na ali označite poljuben vnos v modelu ravnin, se le-
ta poudarjeno prikaže v barvi označitve. Tako takoj dobite povratno 
sporočilo o položaju ravnine in izvedeni spremembi. 

Paleta Ravnine sestoji iz naslednjih območij: 

Ukazna letev 

 

 Razširi vse vnose aktivnega modela 

Razširi prikaz, tako da se prikažejo vsi pod-vnosi aktivnega modela 
ravnin. 

 Skrči vse vnose 

Stisne prikaz, tako da se prikažejo vsi vnosi brez pod-vnosov. 

 Posodobi model 

Posodobi prikaz modela ravnin v paleti. Model ravnin se postavi v 
nazadnje shranjeno stanje.  
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  Način modifikacije vkl/izk 

Aktivira način modifikacije in odpre paleto za vnose. Takoj ko je način 
modifikacije aktiven, se ravnine modelov ravnin v predogledu takoj 
prikažejo v vseh grafičnih oknih. Ko v drevesni strukturi z miško 
pokažete na ali označite poljuben vnos v modelu ravnin, se le-ta 
poudarjeno prikaže v barvi označitve. Tako takoj dobite povratno 
sporočilo o položaju ravnine in izvedeni. Ukaz je na voljo tudi v 
kontekstnem meniju. 

 Novi model 

Odpre pod-paleto Novi model, v kateri lahko izdelate novi model. 

 Modificiraj model 

Odpre pod-paleto Modificiraj model, v kateri lahko modificirate model 
ravnin iz aktualnega zavihka. Ukaz je na voljo tudi v kontekstnem 
meniju. 

 Vstavi par ravnin 

V najvišjo etažo vstavi par ravnin aktualnega modela ravnin. Odmiki 
so prevzeti iz najvišjega para ravnin; ime etaže se prišteje za število 1. 
V paleti lahko spremenite višine in imena. Ukaz je na voljo tudi v 
kontekstnem meniju. 

Napotek: v  Upravitelju ravnin strukture zgradbe lahko v 
pogovornem polju Vstavi par ravnin lahko standardni ravnini 
prevzamete tudi iz risarske datoteke ali iz NDW datoteke. 

 Vstavi/nadomesti strešno krajino 

Vstavi strešno krajino v označeni par ravnin ali nadomesti označeno 
strešno krajino. Najprej v Opcijah za vnos določite, kako bo strešna 
krajina v primerjavi z izvorom vstavljena v aktualen model ravnin: 

• brez spremembe strešne krajine glede na izvor. 

• Spodnji rob strešne krajine je enak spodnjemu robu etaže, 
zgornji robovi ostanejo ohranjeni. 

• Strešna krajina bo v celoti prestavljena na višino spodnjega 
roba etaže. 

Potem aktivirate strešno ravnino ali prosti par ravnin v aktivni 
risarski datoteki. Pri nadomestitvi strešne krajine ostane referenca 
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na vse risarske datoteke, v katerih bo strešna krajina uporabljena, 
ohranjena. Ukaz je na voljo tudi v kontekstnem meniju. 

 Vstavi/nadomesti referenčno ploskev 

Vstavi referenčno ploskev v model ravnin ali nadomesti označeno 
referenčno ploskev. Za višino se prikaže Z vrednost najnižje točke 
referenčne ploskve. Ukaz je na voljo tudi v kontekstnem meniju. 

Preko simbola vmesne višine in opisa določite, ali bo referenčna 
ploskev povezana s spodnjo ali zgornjo ravnino strukturnega nivoja, 
v katerem se nahaja. S klikom na simbol menjavate med naslednjimi 
nastavitvami: 

 Brez povezave (prednastavljeno)  
 Povezava s spodnjim robom  
 Povezava z zgornjim robom  

 Izbriši označeni vnos 

Izbriše označeni vnos. Ukaz je na voljo tudi v kontekstnem meniju. 

 Vzpostavi staro stanje modela 

Odpre seznam vseh dosedanjih sprememb modela ravnin, z 
datumom, časom in imenom spremenjenega modela ravnin. Izbrano 
stanje modela se ponovno vzpostavi s klikom na Uporabi. 

Napotek: ukaz  Vzpostavi staro stanje modela uporabite za 
povrnitev sprememb v paleti Ravnine. Ukaza  Nazaj in  Naprej 
za to ne morete uporabiti. 
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Drevesna struktura, kontekstni meni  

 

Tukaj so po zavihkih ločeno prikazani vsi sestavni deli obstoječih 
modelov ravnin. 

Pri vključenem  Načinu modifikacije lahko s klikom v paleto ali s 
prijemališči v vseh grafičnih oknih, pogledih ali prerezih spreminjate 
vse podatke o višinah. V pogovornem oknu Prilagodi višine ravnin 
na koncu določite, kako se bodo obnašale ravnine, ki se nahajajo nad / 
pod ravninami, ki ste jih spremenili: 

• Premakni navzgor / navzdol: pri elementih, ki se nahajajo 
pod oz. nad ravninami bo višina prilagojena tako, da ostanejo 
razdalje med ravninami nespremenjene. 

• Ohrani višine: elementi, ki se nahajajo pod oz. nad ravninami 
ohranijo svoje višine, spremeni se debelina plošča. Če se pri 
vnosu višin ravnin pari ravnin preklapljajo, opcija Ohrani 
višine ni na voljo. 

Ukazi, ki jih lahko izberete preko simbolov ali s klikanjem so prav tako 
na voljo v kontekstnem meniju drevesne strukture. 

Akcijska letev (spodaj) 

 

 Prikliči priljubljene 

Iz priljubljenih namesti shranjeno nastavitev. 



 

20 Paleta Ravnine Allplan 2019  

 Shrani med priljubljene 

Shrani aktualno nastavitev med priljubljene. 

Uporabi 

Shrani vse izvedene spremembe in posodobi model ravnin v aktivnih 
risarskih datotekah.  Način modifikacije ostane aktiven. Po 
spremembi višine ene ravnine se odpre pogovorno okno Obnašanje 
etaž prizadetih risarskih datotek.  

V kolikor zaprete  Način modifikacije s pritiskom na tipko Esc, se 
pojavi vprašanje, ali želite uporabiti spremembe v modelu ravnin. 
 

Obnašanje palete Ravnine v Workgroup okolju 

V omreženem okolju (npr. Workgroup, Workgroup Online, Allplan 
Share) lahko model ravnin spreminja samo en uporabnik, za preostale 
mora biti način modifikacije zaklenjen. 

• Samo en uporabnik lahko aktivira  Način modifikacije, za 
preostale uporabnike je med tem način zaklenjen. 

• Ime uporabnika, ki model ravnin ravno spreminja, se prikaže v 
orodnem namigu pri simbolu . 

• Ko pri zaklenjenem Načinu modifikacije kliknete na simbol  , se 
pojavi ustrezno sporočilo z imenom uporabnika, ki model ravnin 
ravnokar spreminja. 

• S klikom na  Posodobi model lahko postavite model ravnin v 
nazadnje shranjeno stanje. 

• V kolikor je, medtem ko delate, model spremenil drug uporabnik in 
ni bilo izvedene nobene akcije glede posodobitve modela, se 
spremeni barva simbola  Posodobi model: . Dokončajte vaš 
delovni korak in posodobite model s klikom na . 

• Takoj ko uporabnik, ki ravno spreminja model ravnin, klikne na 
Uporabi , ali pri zapiranju načina modifikacije le-to shrani, so 
spremembe na voljo drugemu uporabniku. Model ravnin se 
posodobi pri zagonu programa, zapiranju strukture zgradbe in 
aktiviranju Načina modifikacije pri drugih uporabnikih.  
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Vstavljanje lokalne referenčne ploskve v model ravnin 

Lokalne referenčne ploskve, ki so shranjene v risarski datoteki lahko 
preko palete Ravnine vstavite v model ravnin aktualne strukture 
zgradbe. Po povezavi referenčna ploskev v modelu ravnin nima več 
povezave z lokalno referenčno ploskvijo. V kolikor naj sprememba na 
lokalni referenčni ploskvi velja tudi v modelu ravnin, jo lahko hitro in 
enostavno nadomestite. 

 

Tako vstavite lokalno referenčno ploskev v model 
ravnin 

 Lokalna referenčna ploskev je že izdelana in risarska datoteka z 
referenčno ploskvijo je aktivna.  

1 Odprite paleto Ravnine (glej stran 16).  

2 Vključite  Način modifikacije. 

3 Kliknite na  Vstavi/nadomesti referenčno ploskev.  

4 Označite vozlišče v modelu ravnin, v katerega želite vstaviti 
referenčno ploskev. 

5 Aktivirajte željeno referenčno ploskev.  

Referenčna ploskev bo s svojim imenom vstavljena v paleto 
Ravnine modela ravnin. 

6 Kliknite na simbol med Višina in Opis ter določite, ali bo referenčna 
ploskev v strukturni nivo povezana s spodnjo ali zgornjo ravnino, 
v kateri se nahaja.  

S klikom na simbol preklapljate med naslednjimi nastavitvami: 

•  Brez povezave (prednastavljeno)  
spremembe na spodnji ali zgornji ravnini strukturnega nivoja 
nimajo vpliva na referenčno ploskev. 

•  Povezava s spodnjim robom  
Referenčna ploskev je povezana z zgornjo ravnino 
strukturnega nivoja. V kolikor bo premaknjena, se bo 
premaknila tudi referenčna ploskev; razdalja do zgornje 
ravnine bo ohranjena.  
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•  Povezava z zgornjim robom  
Referenčna ploskev je povezana z spodnjo ravnino 
strukturnega nivoja. V kolikor bo premaknjena, se bo 
premaknila tudi referenčna ploskev; razdalja do spodnje 
ravnine bo ohranjena. 

Napotek: v kolikor želite prikazati izvorno stanje modela ravnin v 
paleti Ravnine, kliknite na  Posodobi model.  

7 Po potrebi izvedite nadaljne spremembe modela ravnin. 

8 Za shranjevanje sprememb v modelu ravnin kliknite na Uporabi. 
 

 
 

Vstavljanje ali nadomestitev (paleta Ravnine) strešnih krajin v modelu 
ravnin 

Strešne krajine (strešne ravnine in prosti pari ravnin), ki so shranjene 
v risarski datoteki, lahko vstavite oz. nadomestite s paleto Ravnine 
aktualne strukture zgradbe. Pri nadomestitvi strešne krajine ostane 
referenca na vse risarske datoteke ohranjena, v katerih je strešna 
krajina uporabljena.  

 

Tako vstavite strešno krajino v model ravnin (paleta 
Ravnine) 

 Strešna krajina (strešne ravnine in prosti pari ravnin) je že izdelana 
in risarska datoteka s strešno krajino je aktivna.  

1 Odprite paleto Ravnine (glej stran 16).  

2 Vključite  Način modifikacije 

3 Kliknite na  Vstavi/nadomesti strešno krajino.  

4 Označite vozlišče modela ravnin, v katerega želite vstaviti 
strešno krajino. 

Ali 

Označite strešno krajino, ki jo želite nadomestiti. 
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5 V Opcijah za vnos določite, kako bo strešna krajina v primerjavi z 
izvorom vstavljena v aktualen model ravnin: 

• Brez spremembe strešne krajine glede na izvor. 

• Spodnji rob strešne krajine je enak spodnjemu robu etaže, 
zgornji robovi ostanejo ohranjeni. 

• Strešna krajina bo v celoti premaknjena na višino spodnjega 
roba etaže. 

6 Aktivirajte željeno strešno krajino (strešne ravnine in proste pare 
ravnin).  

Strešna krajina bo vstavljena oz. nadomeščena v paleti Ravnine v 
model ravnin. 

Napotek: v kolikor želite prikazati izvorno stanje modela ravnin v 
paleti Ravnine, kliknite na  Posodobi model.  

7 Po potrebi izvedite nadaljne spremembe modela ravnin. 

8 Za shranjevanje sprememb v modelu ravnin kliknite na Uporabi.  

Napotek: v kolikor naj strešna krajina velja tudi v drugih risarskih 
datotekah, morate ravnine strešne krajine izdelati v teh risarskih 
datotekah. 

 

 
 

Modifikacija ravnin v modelu ravnin (paleta Ravnine) 

S paleto Ravnine lahko položaj po višini ravnin v modelu ravnin 
spreminjate ne le z vpisovanjem vrednosti, ampak tudi neposredno s 
prijemališči.  

 

Tako spremenite položaj po višini ravnin v modelu 
ravnin 

1 Odprite paleto Ravnine (glej stran 16).  

2 Vključite  Način modifikacije. 
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Ravnine modela ravnin se prikažejo v vseh grafičnih oknih, tudi v 
prerezu.  

3 Kliknite na ravnino v paleti Ravnine ali v enem izmed grafičnih 
oken. 

Ravnina se označi in poudarjeno prikaže v paleti Ravnine in v 
grafičnih oknih.  
Na robu oz. v vogalu desno zunaj se prikažeta prijemališče in polje 
za vnos odmika do sosednje ravnine.  

4 Spremenite položaj višine ravnine na enega izmed spodnjih 
načinov: 

• V paleti Ravnine kliknite na višino, in vpišite novo vrednost 
preko tipkovnice.  

• Določite obnašanje sosednjih ravnin.  

 

Ali 

• V risarski datoteki kliknite na prijemališče in spremenite višino 
z metodo povleci&spusti, ali vpišite razmak v polje za vnos. 

• V kolikor obstajajo sosednje ravnine določite, kako se bodo 
obnašale ravnine pod oz. nad njo. 

 

Ali 
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• Kliknite v polje za vnos in vpišite razdaljo do sosednje ravnine. 

• S simbolom ključavnice določite, kako bodo obravnavane 
sosednje ravnine: 

•  Premakni vse ravnine pod/nad (standardna nastavitev: 
vse ravnine pod in nad bodo premaknjene (v odvisnosti od 
smeri prikazane puščice). 

•  Ohrani vse ravnine pod/nad: spremenjena bo samo 
označena ravnina, vse preostale pa ne. Vrednost ne sme biti 
večja od razmaka do naslednje ravnine. Na ta način lahko npr. 
spremenite debelino naslednje plošče. 

      

Sprememba bo najprej izvedena v modelu ravnine in ne učinkuje 
na gradbene elemente, ki so vezani na ravnine. 

5 Izvedite nadaljnje spremembe v paleti Ravnine. 

6 V paleti Ravnine kliknite na Uporabi.  

7 Določite Obnašanje etaž prizadetih risarskih datotek. 

Spremembe bodo izvedene. 

 Način modifikacije v paleti Ravnine je še aktiven; izvedete 
lahko nadaljnje spremembe. 

8 Končajte  Način modifikacije.  
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Napotek: ukazov  Nazaj in  Naprej v paleti Ravnine ne 
morete uporabiti. S klikom na  Vzpostavi staro stanje modela 
lahko vzpostavite stanje pred spremembo (glej "Povrnitev 
sprememb v modelu ravnin (paleta Ravnine)" na strani 26). 

 

 
 

Povrnitev sprememb v modelu ravnin (paleta ravnine) 

Ukaza  Nazaj in  Naprej v paleti Ravnine ne morete uporabiti. 
Vse spremembe, ki so bile v paleti Ravnine potrjene s klikom na 
Uporabi, se zapisujejo v protokolu. Z ukazom  Vzpostavi staro 
stanje modela lahko vzpostavite stanje pred spremembo. 

 

Tako povrnete spremembe v modelu ravnin 

 Predhodno stanje modela ravnin je bilo shranjeno. 

1 Odprite paleto Ravnine (glej stran 16).  

2 Vključite  Način modifikacije.  

3 Kliknite na  Vzpostavi staro stanje modela.  
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Prikaže se spustni seznam z vsemi, od samega začetka 
shranjenimi modeli ravnin. Seznam je razvrščen po datumu in času 
in vsebuje opis spremembe. 

 

4 Kliknite na željeno stanje modela ravnin.  

Stanje se prikaže v paleti Ravnine. 

5 Za shranitev izbranega stanja modela ravnin kliknite na Uporabi. 

Ali 

Pritisnite na ESC in odgovorite na vprašanje Ali želite uporabiti 
spremembe v modelu ravnin? z Ne, za izhod iz  Načina 
modifikacije brez uporabe sprememb. 
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Referenčne ploskve 
Tehnika ravnin predstavlja hrbtenico načrtovanja geometrije stavb v 
Allplan. Delo s standardnimi ravninami je idealno za zgodnje faze 
načrtovanja, v katerem delate z ravnimi gradbenimi elementi. V 
kasnejših fazah načrtovanja (LOD 300/400), pri nagnjenih in 
elementih v naklonih lahko delate z več pari prostih ravnin. Glede na 
obliko elementov je potrebnih več neodvisnih trikotnih ploskev, ki jih 
ni moč tako enostavno obdelovati. 

Referenčne ravnine ponujajo alternativo prostim parom ravnin, način 
dela je udobnejši in bolj enostaven. 

Referenčne ravnine se izdelajo iz poljubnih poligonalnih ploskev ali iz 
3D ploskev prostih oblik. Pri tem uporabite ukaz 3D ploskev v 
referenčno ploskev (glej stran 32) iz kontekstnega menija 3D 
ploskev.  

Referenčne ravnine najprej obstajajo lokalno. To pomeni, da se 
nahajajo v risarski datoteki, v kateri so bile izdelane kot 3D ploskve. 
Referenčne ploskve lahko kopirate, zrcalite, premikate ali brišete na 
enak način kot druge elemente; moč jih je tudi kopirati v drugo 
datoteko. Za lažje razlikovanje lahko kopirane ali zrcaljene referenčne 
ploskve preimenujete v kontekstnem meniju.  

Z ukazom  Vstavi/nadomesti referenčno ploskev iz palete 
Ravnine (glej stran 16) vstavite lokalno referenčno ploskev v model 
ravnin. Za višino bo prevzeta Z vrednost najnižje točke referenčne 
ploskve. Znano pogovorno okno Upravitelj ravnin iz strukture 
zgradbe bo nadomeščen s paleto Ravnine in je potrebno samo v 
določenih primerih. 

Večino arhitekturnih elementov v Allplanu vežete na referenčne 
ploskve. Sem ne spadajo samo stene in plošče, ampak tudi t.i. 
elementi, ki so bili izdelani z ukazoma  Površina ceste, poti ali  
Načrtovanje rastlin in obstoječe zasaditve. 
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Referenčna ploskev lokalno ali v modelu ravnin - razlike 

Ko ste iz 3D ploskve izdelali referenčno ploskev, se le-ta najprej 
nahaja v risarski datoteki.  

V kolikor se v projektu že nahaja struktura zgradbe z modelom 
ravnin, lahko s pomočjo palete Ravnine (glej stran 16) lokalno 
referenčno ploskev vstavite v model ravnin.  

Po vstavitvi v model ravnin so referenčne ploskve neodvisne od 
lokalne referenčne ploskve. 

Višino arhitekturnih elementov lahko vežete ali na v risarski datoteki 
shranjeno lokalno referenčno ploskev, ali na referenčno ploskev, ki se 
nahaja v modelu ravnin. 

 

Slika: vezava višin, na primeru zgornjega roba stene: zgoraj so ponujeni sestavni deli 
modela ravnin za enostanovanjsko stavbo, spodaj lokalne referenčne ploskve in 
standardni ravnini v risarski datoteki.  
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Večkratna uporaba referenčnih ploskev 

Lokalne referenčne ploskve je moč kopirati, premikati, zrcaliti, 
izbrisati ali kopirati v drugo risarsko datoteko. Za boljše razlikovanje 
lahko kopirane ali zrcaljene referenčne ploskve prevzamete preko 
kontekstnega menija.  

V kolikor je v model ravnin vstavljena referenčna ploskev, nima več 
povezave z lokalno referenčno ploskvijo. Lokalno referenčno ploskev 
lahko vstavite tudi v drugi strukturni nivo modela ravnin. Po 
spremembi položaja po višini znotraj modela ravnin lahko takšne 
referenčne ploskve uporabite v drugih etažah.  
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Pretvorba podatkov iz referenčnih ravnin v starejše verzije 

V Allplanu 2019 smo znatno dopolnili možnosti navezave 
arhitekturnih elementov. Višina se lahko sedaj veže na referenčne 
ploskve v risarski datoteki in pri modelu ravnin so sedaj možni 
gradbeni elementi, ki so vezani na referenčne ploskve ali na risarske 
datoteke preko večih etaž. 

V Allplanu 2019 bodo elementi, ki niso vezani na standardne ravnine v 
prejšnje verzije pretvorjeni tako, da ne bo prišlo do težav in bodo vaši 
partnerji lahko delali naprej. To velja za vse ukaze, ki pretvorijo 
podatke v starejše verzije Allplana, npr. Shrani kopijo kot... (spustni 
seznam  Allplanovega simbola v naslovni vrstici) ali Pretvori 
risarske datoteke v prejšnje verzije (Meni Datoteka v Allmeniju). 

Podatki bodo pretvorjeni na naslednji način: 

• Referenčne ploskve v risarski datoteki bodo pretvorjene v 3D 
ploskve. 

• Arhitekturni elementi, katerih višine se ravnajo na nove 
referenčne ravnine ali ploskve, ohranijo svojo geometrijo. Tako 
obstaja možnost obdelave in pretvorbe elementov v starejših 
verzijah, kajti z ukazom  Posodobi 3D telesa bodo elementi na 
novo preračunani in ponovno vezani na standardne ravnine. 

• Tudi makroji, prostori, obloge in posebne obloge ohranijo svojo 
geometrijo.  

• Priljubljene modela ravnin iz Allplana 2019 lahko uporabite v 
prejšnjih verzijah.  

• Priljubljene modela ravnin iz starejših verzij lahko uporabite v 
Allplanu 2019. 
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3D ploskev v referenčno ravnino 

Z ukazom 3D ploskev v referenčno ploskev pretvorite poljubno 3D 
ploskev v referenčno ploskev in jo poimenujete. Referenčno ploskev 
lahko uporabite za definicijo višin arhitekturnih elementov in jo 
vstavite v model ravnin.  

Tako 3D ploskev pretvorite v referenčno ravnino 

1 Z desno tipko na miški kliknite na 3D ploskev in potem v 
kontekstnem meniju izberite 3D ploskev v referenčno ploskev. 

2 V pogovorni vrstici vpišite ime referenčne ploskve in potrdite s 
pritiskom na tipko Enter.  

Referenčna ploskev ima osnovne lastnosti, ki so aktualno 
nastavljene v paleti Lastnosti, in bo shranjena v risarski datoteki.  

3 Aktivirajte in pretvorite preostale 3D ploskve ali končajte ukaz s 
pritiskom na tipko Esc. 

 

Pretvorba referenčne ploskve v 3D ploskev za obdelavo 

Za obdelavo 3D ploskev je na voljo veliko ukazov. Zaradi tega pred 
spreminjanjem priporočamo pretvorbo referenčne ploskve v 3D 
ploskev. Po izvedbi sprememb pa jo pretvorite nazaj. 

Napotek: pri lokalni referenčni ploskvi v risarski datoteki bo vezava 
višin arhitekturnih elementov razpuščena. Z ukazom  Modificiraj 
splošne arhitekturne lastnosti jim lahko referenčne ploskve na 
novo dodelite. 
V kolikor so referenčne ploskve del modela ravnin, jo lahko 
nadomestite v paleti Ravnine z ukazom  Vstavi/nadomesti 
referenčno ploskev; vezava višin ostane ohranjena. 

 

Tako referenčno ploskev pretvorite v 3D ploskev 

1 Kliknite na ukaz  Pretvori elemente. 

2 V pogovornem oknu kliknite na Arhitektura, telo s količinami v 
3D telo. 
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3 Aktivirajte referenčno ploskev, ki jo želite pretvoriti. 

Referenčna ploskev bo v aktualnem dokumentu takoj 
pretvorjena v 3D ploskev; osnovne lastnosti ostanejo ohranjene.  
Ime referenčne ploskve bo prevzeto v atribut Opis in ga lahko z 
ukazom  Modificiraj atribute spremenite. 

Napotek: arhitekturni elementi, ki so vezani na lokalno referenčno 
ploskev v risarski datoteki bodo vezani na standardni ravnini. 

4 Aktivirajte preostale referenčne ploskve, ki jih želite pretvoriti ali 
končajte ukaz s pritiskom na tipko Esc. 

5 Spremenite 3D ploskev z možnostmi iz območij nalog 3D objekti 
in Bool-ove operacije. 

6 3D ploskev ponovno pretvorite v referenčno ploskev in ji dodelite 
ime. 

Napotek: arhitekturni elementi, katerih višine so vezane na 
lokalno referenčno ploskev v risarski datoteki bodo vezani na 
standardni ravnini. 

V kolikor je referenčna ploskev del modela ravnin in želite, da 
ostane prilagoditev višin arhitekturnih elementov vezana na 
referenčne ploskve, izvedite spodnje korake: 

7 Odprite paleto Ravnine. 

8 Vključite  Način modifikacije. 

9 Označite referenčno ploskev v modelu ravnin, ki jo želite 
nadomestiti. 

10 V ukazni vrstici kliknite na  Vstavi/nadomesti referenčno 
ploskev.  

11 Aktivirajte referenčno ploskev, ki jo želite spremeniti. 

Referenčna ploskev bo v paleti Ravnine v modelu ravnin 
nadomeščena. 

12 Za shranjevanje spremembe v modelu ravnin kliknite na Uporabi. 
 

 

Obdelava referenčnih ploskev v kontekstu 
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Preimenovanje referenčne ploskve 

V kontekstnem meniju referenčne ploskve je poleg znanih ukazov na 
voljo tudi Preimenuj referenčno ploskev: 

 

Pri kopiranju ali zrcaljenju referenčnih ploskev je ime ohranjeno. Ko 
takšno referenčno ploskev preimenujete, lahko le-to pri vezavi višin 
arhitekturnih elementov lažje razlikujete. 

Obdelava referenčne ploskve 

Ko aktivirate referenčno ploskev, se prikaže kontekstni meni. Tukaj 
lahko referenčno ploskev tudi 3D zavrtite ali vstavite točke in jo 
modelirate: 

 

Poleg tega lahko preko prijemališč spremenite obliko referenčne 
ploskve. 

Vstavljanje točk v 3D ploskev ali v lokalno referenčno ploskev 

Z ukazom  Vstavi točko v ploskev v kontekstnem meniju 3D 
ploskev in lokalne referenčne ploskve vstavite točko v poligonalno 
ploskev; naklon novo nastalih delnih ploskev je prikazan s puščicami. 
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V odvisnosti od tega, kje prikličete ukaz, vstavite točko v ploskev ali 
na rob. 

Tako lahko npr. pri plošči, ki je vezana na lokalno referenčno ploskev, 
z večkratnim vstavljanjem točk izdelate odtok ali drenažo; pri tem 
vam ni potrebno modelirati 3D telesa. Dokler je plošča vezana na 
referenčno ravnino, ostane oblika ohranjena; količine in dimenzije so 
pravilno izračunane. 

Tako vstavite točko v 3D ploskev ali v referenčno 
ploskev 

1 Aktivirajte 3D ploskev ali referenčno ploskev. 

2 Z nitnim križem pokažite v ploskev ali na rob in v kontekstni 
orodjarni kliknite na  Vstavi točko v ploskev. 

Točka leži na nitnem križu. Puščice na delnih ploskvah kažejo smer 
naklona. 

 

3 Vstavite točko.  

V Pogovornem oknu s koordinatami lahko natančno določite 
položaj točke. 

4 Ponovite koraka 2 in 3 ali končajte ukaz s pritiskom na tipko Esc. 
 

Namig: v kolikor je 
arhitekturni element, npr. 
plošča vezana na 
referenčno ploskev, jo lahko 
skrijete v paleti  Objekti. 
Referenčno ploskev tako 
lažje aktivirate in obdelate. 

Namig: ponovno prikažite 
skrite arhitekturne 
elemente v paleti Objekti. 
Višina elementov se 
samodejno posodobi. 
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Izboljšano skupinsko delo 
za arhitekte in inženirje 

Allplan 2019 prvič ponuja nove poglede in prereze tudi za 
izdelavo armaturnih načrtov. Iz tega bodo vsi udeleženci 
pridobili veliko prednosti: tako ni več med izdelavo 
armature potrebno imeti dostopa do celotnega modela 
stavbe. To omogoča dodelitev različnih pravic do dostopa 
in s tem olajša skupinsko delo arhitektov in inženirjev na 
istem projektu.  

Tako lahko imajo na primer arhitekti pravico do pisanja za 
vse gradbene elemente, inženirji pravice do pisanja za 
armaturo in samo pravice branja za gradbene elemente. S 
tem lahko interdisciplinarno delate na skupnem modelu in 
se s tem istočasno zanesljivo izognete nenamernemu 
spreminjanju elementov. Predvsem pri projektih z veliko 
količino podatkov je delovanje programa močno 
pospešeno. 

Pogosto je enaka armatura potrebna pri različnih delih 
stavbe. S pomočjo novih pogledov in prerezov je sedaj 
možno enkrat izdelano armaturo, vključno s prerezi in 
opisi kopirati in uporabiti na drugih delih stavbe. Ta 
zasnova izdatno zmanjša vašo porabo časa za izdelavo 
armature.  
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Pogledi in prerezi 
Izboljšali in dopolnili smo funkcionalnost novih pogledov in prerezov. 
Sedaj lahko določite obseg prikazanih elementov, vplivate lahko na 
prikaz poteka prereza, na ime prereza in obdelujete telo prereza s 
pomočjo neposredne modifikacije objekta. 
Poleg tega je sedaj brez omejitev možno izdelati armaturo znotraj 
pogledov in prerezov. Iz tega razloga je v konfiguraciji »Actionbar-a« 
v vlogi  Inženirstvo območje nalog Pogledi armature 
nadomeščeno z območjem nalog Prerezi. 

Da vam enkrat izdelanih elementov ni potrebno izdelati na novo, so za 
kopiranje in premikanje podatkov na voljo Začasno odložišče 
(Clipboard), ukaz  Kopiranje, premikanje elementov v drug 
dokument ali  Pilot projektov. Poleg tega lahko podatke shranite 
v knjižnico ali v prosto NDW datoteko; pri tem bodo povezave 
ohranjene. 
 

Obseg elementov za prikaz 

Pri izdelavi pogledov in prerezov so za prikaz vedno upoštevani vsi 
elementi aktivnih risarskih datotek. Do sedaj ste lahko na obseg 
prikazanih elementov vplivali samo s potekom prereza in s filtrom za 
plasti. Sedaj imate pri tem v območju Filter palete na voljo lastno 
funkcionalnost, v kolikor pogledov in prerezov ne izdelujete v 
Strukturi zgradbe. 

 

Po kliku na gumb  Dodaj/odstrani elemente lahko aktivirate vse 
elemente v aktivnih risarskih datotekah, ki jih ne želite prikazati v 
pogledu oz. prerezu. 
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izbrani elementi se prikažejo v barvi označitve. Za potrditev vašega 
izbora v risarski površini kliknite desno tipko na miški. 

Pri ponovnem kliku na gumb bodo v barvi označitve prikazani filtrirani 
elementi. S klikom na te elemente bodo le-ti po potrditvi z desno 
tipko na miški ponovno prikazani v pogledu oz. prerezu. 
v kolikor želite filtrirane elemente v pogledu oz. prerezu ponovno 
prikazati, na koncu kliknite na gumb . 

Napotek: v kolikor želite naknadno razen obsega prikazanih 
elementov ne želite spreminjati nobenih drugih parametrov pogleda 
oz. prereza, lahko uporabite tudi lasten ukaz  Dodaj/odstrani 
elemente. S tem lahko elemente v prerezih in pogledih tudi naknadno 
prikažete in skrijete, ki ste jih pri izdelavi shranili v neki drugi risarski 
datoteki ali pa ste jih izdelali s pomočjo strukture zgradbe. Pri tem 
aktivirate tako posamezne risarske datoteke s pogledi oz. prerezi, 
kakor tudi risarsko s podatki o modelu. 
 

Potek in ime prereza 

Ime prereza v pomožni konstrukciji 

V kolikor je pri izdelavi poteka prereza prikaz črte prereza izključen, 
bo ime prereza vseeno odloženo. V kolikor ga ne želite natisniti, lahko 
izberete, da bo le-to prikazano v pomožni konstrukciji. 
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Prikaz poteka prereza 

Za hitro modifikacijo poteka prereza je le-ta standardno prikazan v 
prerezu. Za izklop prikaza imate na voljo naslednje možnosti: 

• Pri izdelavi ali modifikaciji prereza v paleti, v območju Prikaz 
deaktivirajte opcijo Prikaži potek prereza. Ko želite potek 
prereza ponovno prikazati, aktivirajte to opcijo. 

 

• Uporabite ukaz  Prikaži potek prereza. Pri tem najprej kliknite 
na telo prereza ali potek prereza in na koncu izberite prerez ali 
pogled. V kolikor telo prereza v kliknjenem pogledu oz. prerezu že 
obstaja, bo le-ta skrit. 
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Opisovanje brez imena prereza 

Pri opisovanju pogledov in prerezov lahko sedaj deaktivirate izpis 
projekcije oz. ime prereza in s tem izpišete še dodaten tekst. Na ta 
način je sedaj možen poljuben opis. 

 
 

Razširitev ukaza 

Povezan opis in kotiranje 

V kolikor želite, tako kot pri Pogledih armature, izdelati poglede in 
prereze, pri katerih bodo opisi in kotiranje povezani in so pri 
premikanju, kopiranju ter vrtenju upoštevani, sta sedaj tudi pri 
pogledih in prerezih na voljo ukaza  Opiši pogled in  Poveži 
kotiranja s pogledi. 

Napotek: v kolikor bo pogled oz. prerez preko izbranega faktorja 
popačitve prikazan v drugem merilu, ročno izdelano kotiranje 
prevzame popačene vrednosti, skladno z nastavljenim faktorjem. S 
povezavo tega kotiranja s pogledom oz. prerezom bodo vrednosti 
korigirane. 

Upoštevanje osne mreže 

V kolikor pri odlaganju pogleda oz. prereza obstaja osna mreža, ki ste 
jo izdelali z ukazom  2D osna mreža, in se v območju pogleda oz. 
prereza nahaja vsaj eno presečišče osi, lahko sedaj opisu osi s 
pomočjo nitnega križa določite položaj po višini. 
Prikazane bodo vse osi, ki imajo s samodejno izbrano referenčno osjo 
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presečišče in katerih presečišče leži znotraj, v pogledu oz. prerezu 
prikazanega 3D telesa. 

Za naknaden prikaz osi imate na voljo ukaz  Osi samodejno v 
poglede. Z njim lahko osi v pogledih in prerezih tudi naknadno 
prikažete, ki ste jih pri izdelavi shranili v drugo risarsko datoteko ali pa 
ste jih izdelali s pomočjo strukture zgradbe. Pri tem aktivirajte tako 
posamezne poglede oz. prereze, kakor tudi risarsko datoteko z osno 
mrežo. 

Upoštevajte, da osna mreža, ki ste jo izdelali z novim ukazom  
Osna mreža, trenutno v pogledih in prerezih še ne more biti 
prikazana. 

Prerez iz pogleda ali prereza 

Prereze lahko sedaj izdelate tudi iz obstoječih pogledov ali prerezov. 
Za to pri izdelavi poteka prereza kliknite obstoječi pogled ali prerez in 
potem znotraj označenega pogleda/prereza definirajte potek 
novega prereza. V tem primeru bo višina elementov prevzeta iz 
obstoječega pogleda oz. prereza. 
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Modeliranje stopnic, ki 
prihrani čas 

S pomočjo novega modula za stopnice poteka 
modeliranje stopnic še posebej hitro od rok. S pomočjo 
lastne palete je moč elemente stopnic, kot npr. nastopna 
ploskev, nosilec ali stranici, kakor tudi lastnosti zelo 
enostavno definirati. 

Priključke, npr. na stropno ploščo izdelate na enak način. 
Osi, odseke, stopnice ali odmike lahko udobno 
modificirate tudi preko prijemališč. Tako je omogočeno 
modeliranje stopnic, ki prihrani čas in je hkrati natančno. 
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Modeliranje stopnic 
Oba nova ukaza  Modelirnik stopnic in  Modificiraj modelirnik 
stopnic sta od verzije 2019 naprej na voljo v območju nalog Stopnice 
v nalogi Gradbena dela. Z njima je omogočena hitra ter natančna 
izdelava stopnic ter enostavno modifikacijo. 

V nadaljevanju boste našli kratka navodila, kako uporabljati novi 
modelirnih stopnic. Natančen opis, vključno s pojasnili posameznih 
parametrov boste našli v pomoči programa Allplan, ali pod imenom 
"Stair modeler" ali preko  Allplanove neposredne pomoči. 

Tako z Modelirnikom stopnic konstruirate stopnice 

1 Izberite nalogo Gradbena dela in v območju nalog Stopnice 
kliknite na  Modelirnik stopnic. 

Prikaže se paleta Stopnice. 

2 V zavihku Lastnosti določite geometrijske robne pogoje stopnic. 

V odseku Prikaz določite, ali bodo stopnice prikazane v tlorisu (2D 
prikaz) in/ali v pogledih in perspektivi (3D prikaz). 

Napotek: samo v primeru, da aktivirate opcijo Izdelaj 2D prikaz 
bo v zavihku prikazan Tloris. Zavihek Elementi (kakor tudi zavhiki 
za tam izbrane sestavne elemente stopnic) bo prikazan samo v 
primeru, da je aktivirana opcija Izdelaj 3D prikaz. 

3 Samo če ste aktivirali opcijo Izdelaj 2D prikaz: 
izberite zavihek Tloris in določite prikaz stopnic v tlorisu. 

Namig: posamezni elementi stopnic bodo v tlorisu prikazani samo 
v primeru, ko v zavihku za posamezen element – neodvisno od 
tega ali je le-ta prikazan ali ne – v odseku 2D-prikaz je aktivirana 
opcija Ustvari. 

4 Samo če ste aktivirali opcijo Izdelaj 3D prikaz: 
izberite zavihek Elementi in določite, kateri elementi stopnic bodo 
prikazani v perspektivi in 3D pogledih. Pri tem pokažite na element 
stopnic in aktivirajte nadzorno polje. 

Na koncu za izbrane elemente stopnic v ustreznih zavihkih 
nastavite željene parametre. 
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5 Postavite začetno točko stopnic na željeno mesto v risarski 
datoteki. 

Stopnice so v predogledu prikazane kot enoramne stopnice, ki 
vsebujejo parametre, ki ste jih določili v zavihku Nastavitve. 

Napotek: v kolikor stopnice relativno na os stopnic ležijo narobe, 
popravite vaš vnos v zavihku Nastavitve v odseku Dimenzije 
pod Položaj osi. 

6 Za vsak odsek stopnic odložite točko osi v vašo risbo. 

Tudi pri enoramnih stopnicah odložite vmesne točke, v kolikor 
boste v stopnice vstavili vmesni podest ali pa boste karakteristike 
stopnic kakor koli spreminjali. 

Pri enoramnih ravnih stopnicah brez vmesnih podestov kliknite za 
drugo točko osi končno točko stopnic. 

7 Končajte konstrukcijo stopnic po zadnji točki osi s pritiskom na 
tipko Esc. 

8 Končajte ukaz tako, da v paleti Stopnice kliknete na Zapri ali pa 
ponovno pritisnete tipko Esc. 

9 V kolikor želite po zaključki konstruiranja stopnic modificirati, v 
območju nalog Stopnice izberite ukaz  Modificiraj modelirnik 
stopnic. 

10 V zavihku Nastavitve lahko v odseku Način obdelave sedaj 
dodatno izberete, ali želite spremeniti potek stopnic (opcija Os), 
vrsto odseka stopnic (opcija Odsek: podest <-> Hojnica), razvlek 
stopnic (opcija Stopnice) ali razmak med stopnicami (opcija 
Razmak). 
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Udobno upravljanje 
atributov s paleto 
lastnosti 

S pomočjo palete Lastnosti v Allplanu 2019 upravljate z 
nastavitvami, kot so osnovne lastnosti, vizualizacija, 
atributi za elemente, kot npr. stene, plošče, temelji, strehe 
in prostori. Dodatne nastavitve lahko izvajate preko 
podrobnih pogovornih oken za objekte in njihove 
lastnosti, ki so dostopni neposredno preko palete. 

S samo enim klikom prejmete boljši pregled. Prilagoditve 
lahko hitreje izvedete, saj ni več potrebno uporabiti 
kontekstnega menija. Poleg tega lahko sedaj naenkrat 
modificirate več objektov. 
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Obdelava arhitekturnih elementov v paleti 
lastnosti 

Lastnosti arhitekturnih elementov do sedaj v paleti Lastnosti ni bilo 
moč prikazati.  

Sedaj lahko določene lastnosti najpomembnejših arhitekturnih 
elementov spremenite tudi v paleti Lastnosti, npr. osnovne 
oblikovne lastnosti, površino za animacijo ali atribute. 

V zgornjem polju s seznamom lahko kot običajno izberete dele 
arhitekturnega elementa, ki ga želite obdelati; vsebina se v območju 
Lastnosti spremeni ustrezno vsebini: 
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Lastnosti arhitekturnih elementov, ki jih je moč obdelati 

Lastnosti arhitekturnih elementov, ki jih je moč obdelati, so 
razvrščene v naslednja območja: 

• V območju Osnovne lastnosti lahko spreminjate osnovne 
oblikovne lastnosti arhitekturnih elementov, kot ste sicer 
navajeni. 

• V območju Vizualizacija lahko posameznim arhitekturnim 
elementom dodelite proste površine. S klikom na  odprete 
paleto Površine in izberete ustrezno površino. 

• V območju Atributi lahko obdelate ali na novo dodelite atribute 
arhitekturnim elementom. S klikom na  odprete pogovorno 
okno Modificiraj atribute. Vrstni red atributov v paleti je identičen 
tistemu iz pogovornega okna Modificiraj atribute. 

• V območju Dokument so prikazani številka in ime risarske 
datoteke, oz. pot in ime datoteke proste NDW datoteke, na kateri 
se nahajajo aktivirani elementi. 

Nadaljnje lastnosti arhitekturnih elementov, kot npr. višina, so še v 
nastajanju. Za modifikacijo teh lastnosti še naprej uporabljajte 
pogovorno okno Lastnosti (modifikacija enako kot vnos) ali ukaza 

 Modificiraj splošne arhitekturne lastnosti ali  Prenesi 
lastnosti arhitekturnih elementov. 
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Arhitekturni elementi, ki jih je moč obdelati 

V paleti Lastnosti je trenutno moč obdelati naslednje elemente: 

• Stena (tudi Profilirana stena)  
Odprtin, ki se nahajajo v steni (okenska, vratna odprtina, parapet, 
špaleta, prag) ni moč obdelati, ampak le elemente odprtin, kot npr. 
makroji in SmartParts. 

• Obroba (kot stena) 

• Slop v steni 

• Plošča 

• Nosilec,  

• Steber, dimnik 

• Prostor (brez oblog) 

• Temelji (točkovni, pasovni, temeljna plošča) 

• Fasada, ograja (kot polaganje makroja oz. SmartParta) 

• Telo s količinami (samo Osnovne oblikovne lastnosti in 
Dokument) in pretvorjena telesa s količinami (Osnovne oblikovne 
lastnosti, Geometrija, Vizualizacija in Dokument) 

Sledečih arhitekturnih elementov zaenkrat ni moč obdelovati: 

• Poligonalna stena 

• Stopnice 

• Inštalacijski element 

• Odprtina s parapetom, pragom in špaleto 

• Niša, preboj, utor 

• Površine oblog in posebne obloge (stenska, talna stropna obloga, 
letev) 

• Etaža, skupina prostorov (samo ime) 
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Posebnosti pri večslojnih arhitekturnih elementih (npr. stena, 
strešna kritina) 

Pri večslojnih arhitekturnih elementih je za izbor slojev prikazanih več 
možnosti: 

 

• V zgornjem polju s seznamom Način izbora slojev določite, katri 
sloj naj bo prikazan v paleti in kakšen učinek bodo imele 
spremembe. 

 

• Ko je aktivirana Aktualna plast, lahko s klikom na  Prejšnji sloj 
in  Naslednji sloj preklapljate med sloji in tako obdelate vsak 
posamezen sloj.  

 

• S pomočjo spustnega seznama Izbor aktualnega sloja lahko prav 
tako izberete sloj, ki ga želite obdelovati. 
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Večji pregled z izboljšano 
paleto Objekti 

Paleta Objekti vam v Allplanu 2019 sedaj omogoča 
učinkovito preveritev velikega števila objektov. Tako 
lahko sedaj objekte razvrstite glede na njihove lastnosti.  

Objekte, pri katerih manjkajo lastnosti, so zastareli ali 
napačno dodeljeni, je sedaj lažje identificirati in popraviti, 
kar pripomore k izboljšani kakovosti modela zgradbe. 
Poleg tega je moč objekte z metodo povleci&spusti 
premikati po posameznih etažah. 
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Paleta Objekti po atributu 
V paleti Objekti je aktiven pred-definiran kriterij za razvrščanje  
Razvrščeno po atributu. Prvi hierarhični nivo je tukaj eden izmed 
atributov, ki je dodeljen objektu (prednastavljeno: atribut Opis); 
katerega kot kriterij razvrščanja pritegne atribute, ki so na voljo, in ga 
lahko individualno določite. Objekti, ki ne posedujejo ustreznega 
atributa, bodo v seznamu prikazani pod *ni definirano* (razvrščeno 
po skupinah in tipih objektov). 

S klikom na  Definicije uporabnika se polje seznama palete 
Objekti razširi; tukaj lahko sedaj preko  Atribut, po katerem bo 
razvrščeno prikličete pogovorno okno Izbor atributa, s pomočjo 
katerega lahko izberete atribut, ki bo predstavljal kriterij prikaza 
objektov preko vseh datotek: 

 

Napotek: ker sta za atributa Material in Vrsta dela na voljo lastna 
kriterija za razvrstitev  Razvrščeno po materialu oz.  
Razvrščeno po vrsti dela, teh dveh atributov ni v seznamu izbora v 
pogovornem oknu Izbor atributa. 

Prikazane kategorije prikazujejo trenutni vrstni red razvrščanja: 
Atribut - objekt-Skupina - objekt-Tip. 
če kazalec miške premikate v razširjenem polju s seznamom, se le-ta 
spremeni v obliko dvojne puščice. Sedaj je s klikom leve tipke na miški 
na eno izmed kategorij možno le-to premakniti in s tem spremeniti 
vrstni red seznama objektov. 
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S klikom desne tipke na miški na eno izmed kategorij se odpre 
kontekstni meni, v katerem lahko vključite ali izključite kriterij 
razvrščanja kategorij. 

V polju s seznamom palete se na desni strani nahajata ukaza  
Prikliči priljubljene za razvrščanje in  Shrani priljubljene za 
razvrščanje. Tukaj lahko vaša razvrščanja shranite in jih kasneje 
ponovno prikličete. 
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Novosti pri IFC4 vmesniku 
IFC predstavlja standardni vmesnik za openBIM projekte. 
Najnovejša verzija IFC4 ponuja še eno izboljšavo, ki pri 
BIM projektih omogoča npr. izvoz osnovnih geometrijskih 
informacij (BaseQuantities).  

Z Allplanom 2019 lahko sedaj modele, vključno z armaturo 
(palice in mreže), tudi uvažate. Poleg tega je uporabniški 
vmesnik poenostavljen. Vključene so tudi nove opcije, 
med drugim ločitev večslojnih elementov (stene, kritine) v 
posamezne sloje. 
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Na novo oblikovan uporabniški vmesnik 
Pogovorno okno Nastavitve IFC izvoz, uvoz je dopolnjeno in na 
novo oblikovano. Razdeljeno je na štiri območja, v katerih so ustrezne 
opcije razdeljene na posamezne strani.  

Profili za izmenjavo 

V območju Profili za izmenjavo upravljate in izbirate profile za 
izmenjavo, ki so se do sedaj imenovali Priljubljeni za izmenjavo. 

Parametri koordinat in dolžin 

Tukaj določite Enoto, Faktor popačenja ali dodaten Premik 
podatkov pri izvozu in uvozu. 



 

Allplan 2019 - novosti Novosti pri IFC4 vmesniku 55 
 

Filter elementov 

Tukaj določite, katere elemente želite prenesti.  

S kombinacijo tipk Control+A vse elemente označite ali odznačite. Če 
želite npr. prenesti samo stebre in stene, najprej izključite vse 
elemente in potem z dvema klikoma označite stebre in stene – prej je 
bilo potrebnih veliko več klikov.  

Skupine elementov je sedaj moč razširiti in skrčiti. Kombinacija tipk 
Control+A učinkuje tudi na skrčene skupine elementov. 
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Razširjene opcije (samo pri izvozu) 

Poleg znanih opcij za geometrijo boste tukaj našli nove opcije IFC4 
skladna geometrija armature, Prenesi podatke o količinah in Loči 
večslojne elemente.  
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IFC uvoz 

Novi IFC 4 uvoz 

Prve dele novega IFC 4 uvoza smo že objavili v Allplanu 2018-1. 
izboljšave in dodatni izvorni Allplanovi elementi so bili dodani pro 
vsakem popravku (Hotfix). 

Novi uvoz podpira formata IFC4 in IFC2x3. Uvoženi bodo vsi elementi. 
Kar še ne more biti uvoženo kot izvorni Allplan element, bo uvoženo 
kot pretvorjeno telo s količinami.  

Trenutno sta ponujeni obe možnosti:  

• Novi uvoz prikličete, če v spustnem seznamu Allplanovega 
simbola v orodjarni za hiter dostop kliknete na Uvozi podatke - 
Uvozi IFC4 podatke.  

• Če kliknete na  Uvozi IFC4 podatke ali IFC datoteko v risarsko 
površino vstavite z metodo povleci&spusti, se prikliče običajen 
IFC uvoz. 
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Uvoz z novim vmesnikom 

Novi IFC uvoz prikličete z Uvozi IFC 4 podatke in jih uvozite v 
formatih FC 4, IFC XML 4, IFC 2x3 in IFC XML 2x3.  

Novi vmesnik vam pri uvozu ponuja veliko prednosti, kot npr.: 

• Uvožena bosta format IFC 4 in IFC 2x3. 

• Izboljšana sta kakovost in zmogljivost. 

• Večina IFC objektov bo uvoženih kot izvorni Allplanovi elementi, 
preostali kot telo s količinami. 

• Možen je uvoz v obstoječo ali v prazno strukturo zgradbe. 

• IFC atribute lahko Allplanovim atributom dodelite sami. tovrstno 
»mapiranje« je bilo do sedaj možno le pri izvozu. 

• Protokol za uvoz je dopolnjen: elementi, ki niso preneseni, bodo 
urejeni po IFC Objekttyp-u in razvrščeni z IFC ID-jem. 

Z novim vmesnikom lahko uvozite IFC podatke, ki so bili izdelani z 
različnimi sistemi. 

Z novim vmesnikom lahko uvozite naslednje tipe geometrije: 

• Extruded elements (razvlečeni elementi) 

• BReps (ploskovni modeli) 

• Surface Model (ploskovni modeli) 

• Constuctive Solid Geometry (CSG) 

• Triangulirana geometrija  

• Swept Disc Solid (krožne površine po poti razvleka, za armaturo) 
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Uvoz armature 

Z novim IFC4 vmesnikom lahko sedaj v openBIM potek dela vključite 
tudi Allplan Engineering.  

Palice in mreže bodo v Allplan uvoženi kot izvorni elementi; izdelana 
bo prava armatura s polaganjem. 
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Uvoz kot izvorni Allplanovi elementi 

 

Uvoženi bodo vsi elementi. Elementi, ki ne bodo uvoženi kot izvorni 
Allplanovi elementi, bodo uvoženi kot telesa s količinami.  

Primeri uvoza kot izvorni Allplanovi elementi 

• Točkovni, pasovni temelj, temeljna plošča, poljuben 3D temelj 
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IFC izvoz 

Izvoz z novim vmesnikom 

Izvoz je od prejšnje verzije izveden z novim vmesnikom. Prikličete ga 
z ukazom  Uvozi IFC podatke in izdela podatke v formatih IFC 4, 
IFC XML 4, IFC 2x3 in IFC XML 2x3.  

Protokol izvoza je bil za oba načina izvoza že dopolnjen v prejšnji 
verziji programa: elementi, ki niso izvoženi so urejeni po kategoriji 
težave in IFC tipu objekta in razvrščeni po atributih Opis in 
Allright_Bauteil_ID. 

V aktualni verziji Allplana 2019 smo vmesnik še naprej razvijali; vnesli 
smo mnogo izboljšav. 
 

Izvoz Base Quantities 

Z izvozom Base Quantities smo izpolnili želje strank, ki delajo v velikih 
BIM projektih.  

Base Quantities se prenesejo z ukazom  Izvozi IFC podatke v novi 
IFC 4 vmesnik, in sicer v formatih IFC4 in IFC2x3. pri tem aktivirajte 
opcijo Prenesi podatke o količinah v pogovornem oknu Nastavitve 
za IFC izvoz, uvoz.  

 

 

 

Izvoz IFC4 skladne armature 

Armatura bo z ukazom  Izvozi IFC podatke z novim IFC 4 
vmesnikom kompleksno izvožena, in sicer v formatih IFC4 in IFC2x3. 
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pri tem aktivirajte opcijo IFC4 skladna geometrija armature v 
pogovornem oknu Nastavitve za IFC uvoz, izvoz.  

Armatura bo opisana kot SweptDiscSolid, sestoječ iz krožne ploskve 
za presek palice in potjo razvleka. V kolikor je ta opcija aktivirana, pot 
razvleka ne bo prenesena kot črtovje ampak kot IndexedPolyCurve.  
 

Ločitev večslojnih elementov 

Dodatna zahteva strank, ki delajo na velikih Open BIM projektih je bila 
možnost ločenega prenosa večslojnih elementov (stene, obloge, 
kritine). 

Pri izvozu z ukazom  Izvozi IFC podatke aktivirajte opcijo Loči 
večslojne elemente ... v pogovornem oknu Nastavitve za IFC uvoz, 
izvoz. Potem izberite elemente, ki jih želite pri prenosu ločiti. 
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Do sedaj so bili večslojni elementi preneseni kot en element z več 
materiali; sedaj se izvozi več elementov, pri katerih ima vsak element 
svoj material.  

Napotek: v kolikor želite določen element pri izvozu iz generalne 
nastavitve izvzeti, ker ga ne želite ločiti, v ukazu  Modificiraj 
atribute dodelite novi atribut Ne razdeli v IFC, in pazite na to, da je 
opcija aktivirana (standardna nastavitev). Atribut boste našli v 
skupini IFC: 

 

Napotek: pri izvozu z  Izvozi IFC podatke bo upoštevana tudi 
Vidnost plasti. V kolikor npr. izolirate nosilni sloj stene in ga želite 
izvoziti v IFC, potem pred izvozom ugasnite Allplanovo plast s sloji, ki 
jih ne želite izvoziti. Pri izvozu potem aktivirajte opcijo Loči večslojne 
elemente ... - Stena.  
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Napotki za IFC mapiranje atributov 

Pri izvozu z ukazom  Izvozi IFC podatke bosta običajno dodelitev 
in prenos objektov in atributov samodejno vodena, in sicer preko 
konfiguracijske datoteke  
Default_PropertyMap_Allplan_TO_IFC2x3.cfg oz. 
Default_PropertyMap_Allplan_TO_IFC4.cfg,  
ki se nahaja v mapi ETC\IFC vaše namestitve Allplana in je ne smete 
spreminjati. 

V kolikor morate izpolniti zahteve investitorja ali BIM koordinatorja, 
lahko uporabite lastno konfiguracijo, ki je zgrajena na enak način. 
Nahajati se morata v mapi uporabnika USR\local vaše namestitve 
Allplana, pod imenom  
User_PropertyMap_Allplan_TO_IFC2x3.cfg oz. 
User_PropertyMap_Allplan_TO_IFC4.cfg. 

Uporaba uporabnikove datoteke s konfiguracijo je bila najprej možna 
v  Allplanu 2017. Kot podlaga nadaljnjemu razvoju smo v ti dve 
datoteki pri Allplanu 2019 dodali poseben »Header«. Zaradi tega 
lastnih datotek s konfiguracijo iz prejšnjih verzij ne morete takoj 
uporabiti. 

Za nadaljnjo uporabo vaših konfiguracij na začetek datoteke vstavite 
naslednje tri vrstice in jih shranite pod enakim imenom.  

Header za IFC2x3 mapiranje:  

@AttributeMappings 
@Direction Allplan->IFC2x3 
@Version 2.0 

Header za IFC4 mapiranje:  

@AttributeMappings 
@Direction Allplan->IFC4 
@Version 2.0 

Samo s temi informacijami v »Headerju« lahko vaše konfiguracije 
uporabljate tudi v Allplanu 2019. 

Podrobnosti o tem boste našli v dokumentu Allplan BIM-
Compendium (odsek 'Attribute mapping'), ki jo lahko snamete z 
Allplanove spletne strani kot PDF datoteko 
(http://www.allplan.com) območje 'Learn'.  
 

http://www.allplan.com/
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Vidnost plasti, aktualne folije makroja 

Nevidne, zaklenjene plasti 

Pri izvozu z ukazom  Izvozi IFC podatke lahko za prenos 
posameznih slojev stene uporabite Vidnost plasti: 

V kolikor želite npr. izolirati nosilni sloj sten in ga prenesti v IFC, pred 
izvozom skrijte plasti, na katerih se nahajajo nenosilni sloji sten. Pri 
izvozu potem aktivirajte opcijo Loči večslojne elemente - Stena.  

Pri običajnem IFC vmesniku ste morali pri tem aktivirati opcijo Ne 
prenesi skritih elementov.  

Folije makroja 

Makroji so lahko sestavljeni iz večih folij; glede na merilo risbe je lahko 
prikaz različen. Tako lahko ena folija predstavlja poenostavljen prikaz 
za merilo 1:100, druga pa za detajlni prikaz v merilu 1:10. 

Pri izvozu z ukazom  Izvozi IFC podatke bodo prenesene samo 
aktualno vidne folije. Pred izvozom izberite  Merilo risbe, v 
katerem naj bodo folije prikazane za izvoz.  
 

Atribut 'Ime profila' za IFC izvoz 

V kolikor pri elementih  Steber in  Nosilec za profil preseka 
uporabite 2D simbol, bo njegovo ime elementu samodejno dodeljeno 
kot atribut Ime profila (skupina atributov IFC). Tip elementa bo 
prikazan samo kot atribut Ime objekta. Še posebej v povezavi z 
Nemetschek katalogom profilov (glej stran 68) se tu ponujajo 
dodatne možnosti. 

Atribut Ime profila (skupina atributov IFC) lahko tudi naknadno 
dodelite ali spremenite z ukazom  Modificiraj atribute. 

V kolikor je atribut Ime profila zaseden, bo pri ukazu  Izvozi IFC 
podatke upoštevan; s tem je izvoz stebrov ter nosilcev v IFC 
izboljšan. 
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IFC izvoz in uvoz osne mreže 

S pomočjo ukaza  Osna mreža izdelane osne mreže, kakor tudi z 
ukazom  Polarna osna mreža izdelane polarne osne mreže lahko 
sedaj te elemente izvozite z ukazom  Izvozi IFC podatke.  

Možen je tudi (ponoven) uvoz. 
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Vključitev katalogov 
jeklenih profilov preko 
Allplan Bimplus 

Za poenostavitev poteka dela pri ravnanju z jeklenimi 
nosilci lahko v Allplanu 2019 z nekaj kliki dostopite do 
mednarodno veljavnih Nemetschek katalogov na Bimplus 
portalu. Jekleni profili so vam v Allplanu na voljo vključno z 
geometrijo in atributi. Ker te kataloge uporablja tudi druga 
programska oprema podjetja Nemetschek, kot npr. Frilo 
Statik ali Scia Engineer, je možen gladek prenos podatkov 
med temi programi.  
 



 

68 Nemetschek katalog profilov Allplan 2019  

Nemetschek katalog profilov 
Iz Nemetschek kataloga profilov v Bimplus v Allpanovo knjižnico 
vstavite profile kot simbole. 

Tako vstavite profile iz Bimplusa v Allplanovo knjižnico 

1 Odprite paleto Knjižnica in spodaj v akcijski vrstici kliknite na  
Nemetschek katalog profilov. 

2 Prijavite se v Bimplus. 

Pogovorno okno Nemetschek katalog profilov se odpre. 

3 V območju Profile izberite željeno skupino profilov. 

4 V območju Oblike profilov izberite željeno skupino profilov. V 
kolikor želite v Allplan vstaviti samo posamezne profile izbrane 
skupine profilov, jih aktivirajte v območju Dimenzije profilov. Pri 
tem uporabite tipki Control, oz. Shift. 

Napotek: v enem koraku lahko aktivirate tudi več skupin profilov. 
V tem primeru posameznih profilov ne morete izbrati. 
v polju s seznamom Izbor profila lahko določite prikaz profilov, ki 
je specifičen za posamezno državo. 

5 Kliknite na Dodaj izbrane skupine profilov oz. Dodaj izbrane 
profile. 

Izbrane skupine profilov ali profili se prikažejo v območju Izbrani 
profili. Z aktiviranjem vnosov in klikom na Odstrani iz izbranih 
profilov lahko spremenite obseg profilov, ki jih želite prenesti. 

6 Po potrebi dodajte druge skupine profilov in/ali profile na zgoraj 
opisani način. 

7 Za kopiranje izbranih profilov v Allplanovo knjižnico kliknite na 
Kopiraj. 

Po potrditvi napotka se pogovorno okno zapre. V mapi pisarne 
Allplanove knjižnice so vam v pod-mapi Nemetschek katalog 
profilov --> Knjižnica profilov ustrezni simboli, razdeljeni v 
ustrezne pod-mape. Uporabite jih lahko, kot ste navajeni. 
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Raznovrstne dopolnitve 
pri PythonParts 

Parametrični PythonParts skrbijo za večjo učinkovitost 
pri modeliranju velikega števila enakih objektov. In 
Allplanu 2019 smo optimirali obstoječe PythonParts za 
nosilec, steber in stopnice. Tako imajo npr. stopnice sedaj 
dodatna prijemališča. Poleg tega lahko prepoznate, ali so 
zagotovljene mejne vrednosti za globino in višino 
stopnice, ki omogočajo udobno in varno hojo.  

Potek armature je še dodatno izboljšan. Na voljo so novi 
PythonParts, med drugim tudi za učinkovito armiranje 
vratnih, okenskih in stropnih odprtin.  
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PythonParts kot nadomestilo za FF in 
masivne elemente 

V Allplanu 2019 ukazi  FF elementi in  Masivno 3D telo kakor 
tudi modul  Masivna gradnja (kot smo napovedali) niso več na 
voljo. Za nadomestilo sedaj uporabljajte PythonParts, ki so dopolnjeni 
in izboljšani. Prednost PythonParts je v naknadni modifikaciji, ki je 
enaka prvemu vnosu, v kolikor rezultat ni bil shranjen kot 3D model. 
PythonParts z ali brez armature boste našli v paleti Knjižnica pod 
Standard  PythonParts  Inženirstvo oz. PP-Editor. 

Obseg FF elementov je bil skozi leta stalno dopolnjen. Pri tem smo 
uresničili tudi individualni razvoj za posamezne stranke, ki smo jih dali 
v splošno rabo. Teh posebnih elementov in komaj uporabljenih 
elementov do sedaj pri prehodu nismo upoštevali. Tako so vam 
trenutno na voljo naslednji elementi v obliki PythonPart: 

• Armatura roba, vratna odprtina, armatura posameznega roba 
Napotek: s pomočjo PythonPart Robna armatura lahko armirate 
tudi mnogokotne in okrogle odprtine. 

• Greda, greda z ležiščem, ležišče; poveznik in poveznik z ležiščem, 
vendar brez armature 

• Vogal stene, vogal stene z robnimi palicami, presečišče sten 

• Točkovni temelj s 3 območji polaganja, pasovni temelj 

• Steber s 3 območji stremen, nastavki za stebre 

• Konzola 

• Vsi elementi stopnic 

Pri PythonParts, ki vsebujejo tudi opaž, lahko le-te izdelate v 
pomožni konstrukciji in jih izdelate znotraj opaža, ki je že na voljo. 
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Dopolnitve za delo na 
mednarodnih projektih 

Za nadaljnje podpiranje dela na mednarodnih projektih 
lahko v Allplanu 2019 lahko že pri sami namestitvi ali 
kasneje namestite nastavitve programa za druge države. 
Poleg tega lahko posamezne nastavitve za državo 
izberete za vsak posamezen projekt. Tako je ravnanje z 
različnimi nastavitvami za posamezno državo veliko 
enostavnejše. 

Poleg tega smo vnesli nacionalne standarde pri 
načrtovanju armature za Alžirijo (DRT-BC2.41-CBA93) in 
Južno Afriko (SANS 282).  

Nova verzija podpira tudi pisanje z desne proti levi za 
hebrejščino.  
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Mednarodni projekti 
Projekte lahko definirate za mednarodno rabo. To pomeni, da le-ta 
vsebuje resurse (npr. šrafure, vzorce, plasti…) in nastavitve za 
armiranje za točno določeno državo. Odvisno od vaše licence lahko 
namestite enega ali več paketov držav in potem npr. projekt 
ustvarite z nastavitvami in resursi za Nemčijo, naslednjega pa za 
Avstrijo.  

Splošne informacije o paketu držav 

• Pri uporabnikovi namestitvi Allplana lahko izberete, katere pakete 
držav boste namestili. Upoštevajte prosim, da se lahko ob izboru 
paketov držav trajanje namestitve in poraba prostora na disku 
močno povečata. 

 

• Pred začetkom namestitve bo prikazano, kateri paketi držav bodo 
nameščeni. 
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• Pri izdelavi novega projekta lahko iz nameščenih paketov držav 
izbirate tudi za to državo specifično predlogo projekta. 

 

• Država bo določena pri izdelavi projekta. Te nastavitve naknadno 
ni moč spremeniti. 

 

• Za projekt izbrana država bo prikazana v statusni vrstici. 

 

• Enote za vnos dolžin in armature in  Opcij so vezane na projekt 
in bodo glede na izbrano državo samodejno pred-nastavljeni. 

• Pri odjavi projekta iz Workgroupa lahko izberete, kateri standard 
pisarne bo odjavljen. 

• Ko v nastavitvah licence kliknete na  bo prikazano, katere 
države vaša licenca podpira. 

• Za vsak dodatno nameščeni paket države bodo pri namestitvi 
izdelane mape STD.??? in ETC.??? (??? Predstavlja posamezno 
kratico države). Mapa pisarne in standarda se vedno veže na 
državo, na katero je aktualno odprt paket nastavljen. To pomeni, 
ko odprete projekt in npr. prikličete priljubljeno nastavitev ali 
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element iz knjižnice pisarne, so ti elementi na voljo samo pri 
projektih, ki imajo nastavljeno enako državo. 

Licenciranje paketov držav 

Tipi licenc Cubed in Exponential: paketi držav so neomejeno na voljo, 
projekte lahko izdelate in odprete z nastavitvijo na poljubno državo. 

Tipi licenc Lineared in Squared: standardno je na voljo samo paket 
ene države. Izdelate in odprete lahko le projekte, ki so bili izdelani z 
nastavitvijo za isto državo. 

Namestitev paketov držav 

Dodatne pakete držav je potrebno pri namestitvi programa Allplan 
2019 na novo ali pri posodobitvi programa Allplan 2019 iz verzije 2018 
eksplicitno namestiti. pri za uporabnika specifični namestitvi lahko 
izberete posamezne pakete držav. Pri standardni namestitvi bodo 
nameščeni samo tisti paketi držav, ki že obstajajo. To pri prvi 
namestitvi Allplan 2019 pomeni, da ne bodo nameščeni nobeni dodatni 
paketi držav.  
 



 

76 Novi standardi za armiranje Allplan 2019  

Novi standardi za armiranje 
Za Južno Afriko in Alžirijo smo dodali standarda SANS 282 in DRT-
BC2.41-CBA93. Upoštevati je potrebno, da se alžirski standardi od 
francoskih močno razlikujejo. 
Posamezni standard se nastavi v  Opcijah, stran Armatura. 
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Dolžina na koncu krivljenih palic 
Pri krivljenih palicah se dolžina zadnjega kraka oz. kljuke samodejno 
izračuna iz preostanka dolžine palice po zadnjem krivljenju. V kolikor 
je dolžina palice izračunana z dodajanjem dolžin krakov, je dejanska 
dolžina kraka večja kot v izvleku zapisana Dolžina kraka. 
za upoštevanje te okoliščine lahko sedaj v  Opcijah, stran 
Armatura - Opis v območju Izvlek določite prikaz. Poleg izpisa 
dolžine kraka lahko sedaj zaradi nadzora zadnjo dolžino kraka 
prikažete v oklepajih ali za zadnji krak ne izpišete nobene dolžine 
kraka. Odstop od prikaza dolžine zadnjega kraka je običajen prikaz po 
British Standard 8666. 

 

Upoštevajte, da bo neodvisno od tukaj izbrane nastavitve pri enaki 
dolžini in smeri začetnega in končnega kraka opisana samo ena 
dolžina kraka. 
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Nova osna mreža 
Z Allplanom 2019 smo uvedli novo osno mrežo z novo 
funkcionalnostjo. Uporabniški vmesnik bazira na paleti, tako da lahko 
vse lastnosti intuitivno definirate in prilagodite. Spremembe so v 
modelu takoj vidne. Osi mreže lahko izdelate in modificirate s 
prijemališči. 
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Osna mreža v območju nalog Mreža 
Z novim ukazom  Osna mreža v območju nalog Mreža naloge 
Konstrukcija smo izdelavo osne mreže v celoti predelali. Osno mrežo 
lahko uporabite tako za konstruiranje v 2D kakor tudi v 3D. 
Osna mreža iz prejšnje verzije je preimenovana v 2D osna mreža in še 
naprej jo lahko modificirate preko kontekstnega menija. Ukaz  2D 
osna mreža boste sedaj našli v zavihku Prilagodi pogovornega okna 
Konfiguracija v kategoriji Dodatni ukazi s simbolom. 

V obeh zavihkih Osi in Opis novega ukaza boste našli vse parametre 
dosedanjega ukaza. Poleg tega lahko določite plast osne mreže, kót 
za osi, kót vrtenja osne mreže in ravnine v Z smeri. 
Število osi v x in y smeri oz. ravnine v z smeri se izračunajo na podlagi 
vnosa razmakov. Posamezne vrednosti je potrebno ločiti s 
podpičjem. Ločitev decimalnih mest se izvede z vejico ali piko. 
Dovoljene so samo pozitivne vrednosti. Enoto lahko dopolnite. 
Možne so osnovne matematične operacije. 

Primer: vnos  3*2.3; 46dm; 5-3,2; 4  prikaže pri nastavljeni enoti za 
dolžino [m] 7 osi z razmaki 3 krat 2,3m, 4,6m, 1,8m in 4,0m. 
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Modifikacija osne mreže 

V nasprotju z starim ukazom je modifikacijo osne mreže veliko bolj 
intuitivno in enostavno. Z enostavnim klikom leve tipke na miški osno 
mrežo aktivirate in nahajate v načinu za obdelavo. Z dvoklikom leve 
tipke na miški na element osne mreže se odpre paleta z lastnostmi in 
osna mreža se nahaja v načinu za modifikacijo. V tem načinu lahko na 
enega izmed naslednjih načinov modificirate parametre osne mreže: 

• Spremenite nastavitve v paleti Osna mreža. Pri tem lahko 
določite vse razmake na novo ali modificirate, dopolnite ali 
izbrišete posamezne razmake. 

• Premaknite nitni križ na  Točkovno prijemališče in premaknite, 
zavrtite, dopolnite ali izbrišite os z ukazi iz kontekstnega menija. 



 

Allplan 2019 - novosti Nova osna mreža 81 
 

Za natančno modifikacijo uporabite pogovorna okna za vnos 
dolžine in kota. 

• Posamezno os aktivirajte tako, da jo kliknete. Na osi bodo 
prikazani  Centralno prijemališče za premikanje in  
Točkovno prijemališče na začetku in koncu. Poleg tega se 
prikažeta polji za vnos razmaka in kota. Premaknite, zavrtite, 
dopolnite ali izbrišite os iz ukazov v kontekstnem meniju, 
spremenite vrednosti v poljih za vnos ali kliknite na  Točkovno 
prijemališče in spremenite dolžino osi. Za natančno modifikacijo 
uporabite pogovorna okna za vnos dolžine in kota. 

Napotek: tudi po odlaganju osne mreže v risarsko površino se osna 
mreža nahaja v načinu za modifikacijo in jo lahko pred dokončno 
izdelavo ustrezno prilagodite. 
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Velik izbor navojne 
armature 

Za zagotovitev natančnih dimenzij pri izdelavi armature je 
potrebno upoštevati posebnosti različnih proizvajalcev 
navojne armature. V Allplanu 2019 smo zaradi tega dodali 
navojno armaturo Fortec Stabmuffen in HALFEN HBS-05 
Schraubverbindungen. Za primer, da sistem navojnih palic, 
ki jih želite uporabiti še ni na voljo, smo dodali s strani 
proizvajalcev neodvisen sistem navojne armature.  
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Navojna armatura 
V ukazu  Mufa, navoj, priključna palica območja nalog Armatura 
sta v pogovorno okno združena izbor proizvajalca in izvedba ukaza. 
Poleg tega so katalogi dopolnjeni in razširjeni. Sedaj so na voljo novi 
sistemi za navojno armaturo devetih proizvajalcev, kakor tudi od 
proizvajalcev neodvisen sistem navojne armature. 

 

Dopolnitev pri Dextra 

Pri proizvajalcu Dextra lahko sedaj izbirate med sistemoma Fortec in 
Rolltec. Obseg muf je za oba sistema enak, le pri sistemu Rolltec so na 
voljo Form fixers. 
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Halfen HBS-05 

Navojno armaturo HALFEN Schraubmuffensystems lahko sedaj 
uporabite pri prevladujoče mirujoči, kakor tudi pri prevladujoče 
premični obtežbi. Pod prevladujoče mirujoči obtežbi so lahko tipi 
povezave obremenjeni do 100% na tlak in nateg, kakor tudi 
obremenitev nestikovane palice. 

Trenutno so na voljo naslednje palice z mufami in navojne palice: 
HBS-05-S, kovane palice z mufami in žebljano flanšo HBS-05-B 
kakor tudi navojna armatura HBS-05-S Seismic. 

Coupler 

Tu gre za od proizvajalca neodvisen sistem navojne armature, pri 
katerem je lahko izveden stik mufe in palice kot enodelni element ali 
kot dvodelni element. 

Trenutno so v katalogu artiklov na voljo standardne mufe, 
kombinacijske mufe in navarjene mufe. 
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Napotek za namestitev 

Upoštevajte, da katalogi proizvajalcev pri namestitvi s posodobitvijo 
samodejno ne bodo ne bodo nameščeni. Potrebno je uporabiti 
uporabniško namestitev. Novi proizvajalci bodo sicer vneseni, a 
njihovi katalogi ne bodo nameščeni. Za prejem aktualnih podatkov iz 
kataloga pri posodobitvi aktivirajte tip namestitve po meri 
uporabnika pod Specifični podatki proizvajalcev izberite vnose 
Dextra, Halfen HBS-05 in Coupler ali izberite tip namestitve 
Standard. 
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Novi Peikko katalog 
Vsebino Peikko Kataloga smo prilagodili na aktualen program dobave 
proizvajalca. V katalogu artiklov imate sedaj na voljo sidrne plošče, 
stebre, grede in stenska podnožja, sidrne poveznike, sidra, zatiče in 
dvižna ter transportna sidra. Armatura preboja v predelanem 
katalogu ni več na voljo. 

 

Upoštevajte, da se pri sidrnih zatičih zaradi različne debeline materiala 
priključnih elementov prijemališčna točka sedaj nahaja na začetku 
zatiča. Po odlaganju elementa ga je morebiti potrebno premakniti, 
tako da pride do potrebnega previsa zatiča. 
Zaradi spremenjene prijemališčne točke poleg tega pri stebrih, gredah 
in stenskih podnožjih dodatna pomožna točka za pravilen položaj pri 
vstavljanju sidrnega zatiča ni več na voljo. 
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Napotek pri namestitvi 

Upoštevajte, da se katalogi pri posodobitvi namestitve v načinu po 
meri uporabnika samodejno ne izberejo in s tem tudi ne bodo 
posodobljeni. Novi proizvajalci bodo sicer vnesenim njihovi podatki pa 
ne bodo nameščeni. Za namestitev aktualnih katalogov pri 
posodobitvi namestitve izberite tip namestitve po meri uporabnika 
pod Specifični podatki proizvajalcev izberite Peikko ali izberite tip 
namestitve Standard. 
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Podrobnosti in želje 
Ponovno smo lahko uresničili veliko vaših pobud in 
želja.na tem mestu vam predstavljamo nekaj primerov iz 
različnih področij, ki vam bodo olajšali vsakdanje delo.  
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Uporabniško okolje 

Novosti v statusni vrstici 

V statusni vrstici so na voljo naslednje novosti: 

• Informacija o tipu dokumenta je odpadla. 

• Potek koordinat se sedaj ne prikazuje v pogovorni orodjarni 
ampak v statusni vrstici, kar prihrani prostor. 

• V statusni vrstici je prikazana država, katere standardne 
nastavitve so v uporabi. 

 

Nova opcija obrni smer pri načinu premikanja 

V  Načinu premikanja prikaz modela v grafičnem oknu 
nadzorujete s premikanjem miške.  

Z novo opcijo Obrni smer pri načinu premikanja (  Opcije – 
Delovno okolje – Miška in nitni križ) obrnete učinek premikanja 
miške na model in sicer za Način premikanja - krogla in Način 
premikanja – kamera. 
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Opcija nitni križ in kazalec miške izven ukazov 

Standardna nastavitev opcije Prikaz izven ukazov v  Opcijah 
delovno okolje – Nitni križ in kazalec miške je spremenjena: sedaj je 
pred-nastavljen Kazalec miške. Znotraj ukazov ostane pred-
nastavljen nitni križ. 

 

Ta nastavitev vam ponuja naslednje prednosti: 

• Kazalec miške in nitni križ lahko enostavno ločite. Tako je sedaj 
očitno jasno, ali v Allplanu ni aktiven noben ukaz in je npr. na voljo 
kontekstni meni.  

• Nova standardna nastavitev izboljša zmogljivost Allplana pod 
Citrix-om. 
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Timsko delo 

Delo v omrežju 

Open GL podpora tudi v navideznem okolju 

V navideznem okolju (npr. Citrix, povezava z oddaljenim namizjem) 
lahko sedaj izkoristite Open GL, če ga vaš računalnik podpira, sicer bo 
uporabljen GDI. 

Pri namestitvi Allplana na novo bo Open GL podpora samodejno 
aktivirana. Pri posodobitvi programa morate datoteko 
ogldiag.ini v mapi \Etc\Shaders izbrisati ali vnos Skip 
remote check postaviti na 0. V  Opcijah Delovno okolje - Prikaz 
lahko Open GL izključite ali vključite. 
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Allplan diagnostika učinkovitosti 

V meniju Pomoč je na voljo novi ukaz Allplan diagnostika 
učinkovitosti. 

 

S tem ukazom lahko preverite nastavitve in učinkovitost vaše 
programske in strojne opreme v zvezi z Allplanom, kakor tudi 
testirate delovanje v povezavi z Allplan Share, Allplan Workgroup 
Online in Allplan Workgroup. Orodje je v prvi vrsti mišljeno, v 
sodelovanju s tehnično podporo, iskanju vzrokov in rešitev pri 
težavah z učinkovitostjo delovanja Allplana.  

Common Drives 

V seznamu prikaže vse na računalniku nastavljene pogone in njihove 
lastnosti. V kontekstnem meniju lahko posamezen pogon odprete v 
Raziskovalcu. 

Allplan Paths 

V seznamu prikaže Allplanove pogone in poti. S spustnim seznamom 
desno zgoraj lahko izberete, za katero verzijo Allplana naj bodo 
prikazane nastavitve. S klikom na Start Performance Test lahko 
preverite hitrost branja/pisanja v te pogone. V kontekstnem meniju 
lahko posamezen pogon odprete v Raziskovalcu.  

Share 

V seznamu prikaže Bimplus skupine in projekte, ki so dodeljeni v 
Allplan Share. Za prikaz seznama morate biti prijavljeni v Bimplus, s 
klikom na Login se lahko prijavite neposredno iz menija Allplan 
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Performance Diagnostics. S klikom na Start Performance Test 
lahko preverite hitrost branja/pisanja za Allplan Share. S klikom na 
Check Connection preverite povezavo z Allplan Share preko Ping ali 
Traceroute. Z Open Portal odprete Bimplus Portal v brskalniku. 

Workgroup Online 

V seznamu prikaže Workgroup Online strežnike, ki so definirani in so 
na voljo ter projekte, ki se na njih nahajajo. S klikom na Start 
Performance Test lahko preverite hitrost branja/pisanja do 
strežnikov. S klikom na Check Connection preverite povezavo do 
izbranega strežnika preko Ping ali Traceroute.  

Settings 

V seznamu prikaže različne splošne nastavitve. S spustnim 
seznamom desno zgoraj lahko izberete, za katero verzijo Allplana naj 
bodo prikazane nastavitve. 

Common Settings 

Tukaj so prikazane splošne nastavitve (npr. z/brez 
Workgroupmanager--ja, aktualna nastavitev države in jezika, zadnji 
datum namestitve, aktualno prijavljen uporabnik). S klikom na Open 
Registry (HKLM) odprete Registry Editor. Ključ pod 
HKEY_LOCAL_MACHINE za, v spustnem seznamu izbrano verzijo 
Allplana je razširjen. 

User Settings 

S klikom na Open Registry (HKCU) odprete Registry Editor. Ključ 
pod  HHKEY_CURRENT_USER za, v spustnem seznamu izbrano 
verzijo Allplana je razširjen. 

Online Server 

V seznamu prikaže Workgroup Online strežnike, ki so definirani in so 
na voljo. 

User Management 

V seznamu prikaže prijavljene uporabnike in pot do posamezne mape 
uporabnika. V kontekstnem meniju lahko mapo uporabnika odprete v 
Raziskovalcu. Mapa uporabnika je lahko prikazana samo za tisto 
verzijo Allplana, v kateri je bilo orodje zagnano. V tem primeru bo ok v 
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stolpcu Check prikazano, če je v spustnem seznamu desno zgoraj 
izbrana druga verzija, bo prikazano needs current version. 

Tools 

Z gumbom na desni strani poženete različna orodja za Allplan. 
 

Uvoz/izvoz 

IFC skladne kategorije za rekonstrukcijo 

Allplanove kategorije za rekonstrukcijo so prilagojene in dopolnjene 
glede na obseg BuildingSMART PEnum_ElementStatus. S tem je 
izboljšana tudi izmenjava podatkov pri obdelavi projekta v Bimplus.  

Kategorija za rekonstrukcijo Začasno označi strukture, ki obstajajo 
samo določen čas, npr. podporni elementi, ki so potrebni le za čas 
izvedbe rekonstrukcije in so kasneje odstranjene. 

 

Zap. Št. BuildingSMART PEnum_ElementStatus Allplan kategorija za 
rekonstrukcijo 

1 NEW Novo 

2 EXISTING Obstoječe 

3 DEMOLISH Rušeno 

4 TEMPORARY Začasno 

5 OTHER Drugo 

6 NOTKNOWN Neznano 

7 UNSET Ni določeno 

 

Dodelitev se izvede pri vnosu elementa preko gumba Atributi, ali 
naknadno, npr. z ukazom  Modificiraj atribute. 

S pomočjo filtra  Filtriraj po kategoriji rekonstrukcije lahko 
filtrirate po kategorijah. Pri dejanskem načrtovanju rekonstrukcij z 
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ukazoma  Pretvorba za risbo rekonstrukcije in  Telo za 
rušitev, novo telo so kategorije za rekonstrukcijo Novo, Obstoječe 
in Rušeno upoštevane. 
 

CPIXML vmesnik 

CPIXML vmesnik za izmenjavo podatkov s programi kot npr. iTwo je 
izboljšan: podatki, ki bodo izvoženi, bodo natančno analizirani; 
sporočila odpadejo. 
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Neto površine oblog 

Sedaj lahko izvozite neto površine oblog, pri katerih bodo odprtine 
odbite. Temu služi nova opcija Izvozi neto površine oblog, ki je 
standardno aktivirana. Ko je opcija deaktivirana, bodo kot do sedaj 
obloge izvožene brez odbitka odprtin.  

 

Uvoženi podatki bodo pri preverjanju v ciljni sistem iTwo ovrednoteni 
kot najvišja kakovost podatkov; temu je pripomoglo veliko manjših 
izboljšav. 

Med najpomembnejše izboljšave sodijo: 

• Dopolnjen je atribut Ploskev.  

• Wall-Container bodo sedaj preneseni z zastavico 
Composite=true.  

• Stebri bodo preneseni z osjo. 
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Arhitektura 

Izboljšan predogled za arhitekturne elemente 

Pri risanju večslojnih arhitekturnih elementov, npr. sten je bila v 
predogledi na nitnem križi prikazana višina prvega sloja za vse sloje 
stene, ne glede na to, da ste definirali sloje z različnimi višinami. Šele 
pri vnosu končne točke so bile višine pravilno prikazane. 

Sedaj je prikaz elementa na nitnem križu pravilen, če se višina 
posameznih slojev nanaša na različne ravnine.  

 

Iz razlogov zmogljivosti sloji, ki so vezani na referenčne ploskve v 
predogledu zaenkrat še ne bodo prikazani.  
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Fasadni objekti s polnilom v prerezu 

Linijski in ploskovni fasadni elementi sedaj s polnili ne bodo prikazani 
samo v tlorisni projekciji, ampak tudi v prerezu. 

Fasadnemu objektu morate pri definiciji v pogovornem polju Objekti 
dodeliti polnilo; poleg tega mora biti opcija Polnilo aktivna. 

 

Slika: Fasadni objekti v prerezu, spodaj s polnilom 

 

Položaj fasade in ograje po višini 

Novost na večkratno željo uporabnikov: ko v tlorisu rišete  Fasado 
ali  Ograjo, bosta le-ti položeni na višino spodnje standardne 
ravnine, ki je veljavna za to risarsko datoteki in ne več na z koordinato 
0. 

Vnos v izometriji ostane nespremenjen: tu bo položaj po višini za  
Fasado in  Ograjo prevzet od točke, ki bo ujeta pri vnosu poti. 
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Pogovorno okno Prostor spremenljive velikosti 

Novost na večkratno željo uporabnikov: sedaj lahko spremenite 
velikost pogovornega okna Prostor, opazno na prijemališču desno 
spodaj.  

Pri oblogah z veliko sloji in lastnosti lahko sedaj vse naenkrat vidite, 
premikanje in drsanje ni več potrebno. 

 
 

Izboljšano poročilo 'Primerjava površin (skupine prostorov)'  

Poročilo Primerjava površin (skupine prostorov).rdlc (v mapi 
Stanovanjske površine) sedaj prikaže seznam pripadajočih površin 
samo še  v stolpcu Talne površine po DIN277. ovrednotenje v 
stolpcih Stanovanjska površina (grobe mere, % odbitek, finalne 
mere) je popravljen, pripadajoče površine ne bodo več upoštevane. 
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BIM atributi klasifikacije 

V zvezi z BIM postaja klasifikacija vedno bolj pomembna tema. 

Zaradi tega boste sedaj v skupini atributov Standard pod 
Klasifikacija našli veliko mednarodnih, standardiziranih atributov 
klasifikacije, kot npr.: 

• CSI 

• NBS 

• OmniClass 

• Uniclass 

• UNSPSC 

 

Napotek: atributi klasifikacije pri IFC izvozu trenutno še ne bodo 
izvoženi kot IfcClassification. 
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Prosto modeliranje 

Prereži telo z več telesi ali ploskvami 

S pomočjo ukazov  T1 minus T2, T2 ohrani in  T1 minus T2, T2 
izbriši iz območja nalog Bool-ove operacije lahko sedaj več 3D teles 
ali 3D ploskev v enem koraku odrežete od 3D telesa ali 3D ploskve; do 
sedaj ste lahko odšteli samo eno telo oz. ploskev. 

      

slika: predrtje teles z enim telesom 
(A)  telo, ki bo odrezano 
(B)  skupaj aktivirana telesa, od katerih bo odrezano prvo telo 
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V kolikor prebadajoče telo oz. telesa druga telesa prerežejo tako, da 
nastane več ločenih teles, se lahko odločite ali bodo posamezna 
prerezana telesa razpuščena.  

 

V kolikor telesa ločite s 3D ploskvami, zgornje vprašanje odpade – 
telesa bodo vedno razpuščena. 

 

Slika: telesa, ki so prerezana z več telesi; rezultat kot razpuščena telesa ali telesa, ki se 
držijo skupaj. 

 

3D krog kot samostojen ukaz 

 3D krog je sedaj samostojen ukaz v nalogi Prosto modeliranje – 
območje nalog 3D objekti. Ukaza ni več potrebno priklicati preko 
pogovorne orodjarne ukaza  3D črta.  

V kolikor ukaz  3D krog pogosto uporabljate, lahko zanj definirate 
tudi bližnjico.  

Ta sprememba je uporabna v običajni standardni konfiguraciji. 
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Prilagoditev orientacije profilov pri telesu iz povezanih ploskev 

Ukaz  Telo iz povezanih ploskev se pogosto uporablja pri 
modifikaciji kompleksnih teles. 

Do sedaj je bilo moč za preprečitev izdelave zavitih teles spremeniti 
začetne točke profilov. V mnogih primerih to ni zadoščalo, še posebej 
če so bila telesa izdelana iz elementov, ki so bili uvoženi iz drugih 
programov. Tudi pri 3D krogih s pred-definirano smerjo je lahko prišlo 
do pred-del in neželenih rezultatov.  

Profili ki se sekajo ali prebadajo niso bili obdelani.  

Sedaj bo s puščicami prikazana tudi orientacija profilov (krivulj) oz. 
vrstni red točk. Z enim klikom na puščico lahko orientacijo obrnete. 

 
 

Izboljšave pri Poti vijuge 

Ukaz  Pot vijuge smo izboljšali na različnih mestih. 
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Poti ni potrebno definirati 

Pri ukazu  Pot vijuge lahko sedaj definirate eno pot. Ta pot je bila 
do sedaj samodejno izračunana kot povezava med začetnimi točkami 
profila. S tem je bil ukaz najbolj primeren za modeliranje segmentov 
mostov, manj pa za zavrtena telesa z velikim številom krivulj. 

Sedaj lahko pot popolnoma jasno določite. S tem je postal ukaz  
Pot vijuge bolj stabilen. Določitev poti je smiselna še posebej takrat, 
ko za poti vijuge uporabite kompleksne krivulje ali zavrtene profile. 
Pot učinkuje na obliko nedefiniranih robov telesa, ki se izdela kot 
rezultat.  

Telo lahko modelirate tudi brez poti vijuge: preskočite vnos vijug s 
pritiskom na tipko Esc in aktivirajte pot. V nasprotju t vijugami s poti 
profila ni potrebno dotakniti, običajno predstavlja os elementa. Dokler 
je telo prikazano v predogledu. Lahko pot izberete. S pritiskom na Esc 
bo potem telo izdelano. 

 

(A)  Samo profili, brez poti vijuge 
(B)  Pot kot os 
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Proporcionalna razdelitev 

V opcijah za vnos, ki se prikažejo, medtem ko je telo prikazano v 
predogledu, boste sedaj našli novo opcijo Proporcionalna razdelitev.  

 

Ta opcija je smiselna takrat, ko imate na razpolago podobne profile z 
različnih razmerij. V kolikor je opcija Proporcionalna razdelitev 
aktivna, bodo točke proporcionalno razdeljene po robovih in, koder je 
to potrebno, bodo vstavljene nove točke na profilih oz. robovih.  
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Izloči 3D krivuljo 

S pomočjo novega ukaza  Izloči 3D krivuljo prevzamete eno ali 
več 3D krivulj in robov iz arhitekturnih elementov, 3D teles ali 3D 
ploskev.  

 

Izberete lahko tudi Iso krivulje in 3D črte. Izločene krivulje ostanejo na 
osnovnem položaju. Potem jih lahko aktivirate, npr. premaknete ali 
naprej obdelujete. 

 
 

3D vrtenje elementa v kontekstni orodjarni 

Ukaz  Zavrti 3D elemente je sedaj ponujen tudi v kontekstni 
orodjarni neposredne modifikacije 3D elementov. 

 

Namig: v paleti Lastnosti 
lahko pred izločitvijo 
spremenite Število U krivulj 
in Število V krivulj (Iso 
krivulje) telesa ali ploskve. 
Potem izločite točno tiste 
krivulje, ki jih potrebujete za 
modeliranje. 
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V kolikor ukaz  Zavrti 3D elemente aktivirate it kontekstne 
orodjarne neposredne modifikacije objektov, je moč elemente bolj 
intuitivno obravnavati: 

• Majhen nitni križ in predogled pri vnosu osi vrtenja. 

• Pogovorno okno s koordinatami in kotom vrtenja za numerični 
vnos, kot dodatek možnostim vnosa v pogovorni vrstici. 

• Predogled meri vrtenja, pri intuitivnem vrtenju bo kót v 
pogovornem oknu s koordinatami stalno posodobljen. 

• Pri poligonalnih objektih lahko prevzamete začetno in ciljno smer 
iz obstoječih elementov. 
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Inženirstvo 

Vidni gumbi v paletah z armaturo 

V paletah za izdelavo in modifikacijo armature so sedaj gumbi za izbor 
vnosov iz seznama in za aktiviranje pod-palet stalno vključeni. S tem 
je takoj razvidno, pri katerih parametrih so na voljo vnosi s seznami in 
pod-palete. Poleg tega bo s klikom na gumbe brez predhodnega 
izbora ustreznega parametra potek dela hitrejši. 
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Osnove 

Večkraten izbor pri definiciji XRef-ov 

V kolikor želite več dokumentov (risarskih datotek ali NDW datotek) 
s pomočjo XRef-ov vstaviti v risarsko datoteko, lahko to sedaj 
storite takoj v enem koraku. 

Kot do sedaj pri tem kliknite na pogovorno okno Odloži XRef in 
potem na polje za vnos Št. datoteke. Za razliko od prejšnjih verzij 
lahko sedaj v pogovornem oknu Datoteka istočasno izberete več 
risarskih datotek (enako kot pri izboru risarskih datotek v 
pogovornem oknu Odpri v odvisnosti od projekta), in jih po potrditvi 
z V redu vstavite v ciljno risarsko datoteko. 

Predpostavljamo, da se referenčni dokumenti nahajajo v istem 
projektu. 
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Pogovorno okno Plast -abecedna razvrstitev po stolpcih 

Sedaj lahko vnose v tabeli pogovornega okna Plast po stolpcih 
razvrstite po abecednem vrstnem redu (padajoče ali rastoče). Pri tem 
ne bo razvrščena celotna vsebina stolpca preko meja kategorij plasti, 
ampak vedno vnosi znotraj posamezne kategorije plasti (predzadnji 
nivo hierarhije plasti, npr. Konstrukcija). 

Razvrščate lahko tudi po zavihkih Izbor plasti/vidnost, Vrsta izrisa, 
Skupine projektantov in Strukture plasti, stolpcih Kratko ime in 
Dolgo ime, kakor tudi na zavihku Definicije osnovnih lastnosti v 
stolpcih Kratko ime in Stil črte. 

Za abecedno razvrstitev vnosov v stolpcu kliknite na glavo tabele 
posameznega stolpca. Za zasuk vrstnega reda ponovno kliknite na 
glavo stolpca. Za standardno razvrstitev stolpca ponovno kliknite na 
glavo tabele stolpca. 

 
 

Spreminjanje statusa plasti po elementih 

V kolikor ne veste, na katerih plasteh se določeni elementi nahajajo, 
njihov status pa vseeno želite hitro in udobno spremeniti, uporabite 
ukaz  Spremeni status plasti v akcijski vrstici palete Plast. 

S tem prikličete istoimensko, iz ukaza  Spremeni status plasti 
(orodjarna za hiter dostop -> Spustni seznam  Pogled) tu kaj 
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znano pogovorno polje, v katerem s klikom na ustrezen gumb 
izberete predvideno plast. 

 

Enega za drugim kliknite na elemente, na katere želite prenesti izbrani 
status in končajte ukaz s pritiskom na tipko Esc. 

Pomembno! 
na ta način spremenjen status plasti pomeni seveda, da velja za vse 
elemente, ki se nahajajo na teh plasteh, enak status plasti! 
 

Več znakov za kratko ime plasti 

Dolžina kratkega imena plasti je bila do sedaj omejena na 16 znakov. 
Na večkratno željo uporabnikov je sedaj na voljo 64 znakov. 
 

Modifikacija teksta v skupinah elementov 

S pomočjo ukaza  Modificiraj tekst lahko sedaj spet spremenite 
tekste, ki so sestavni del skupine elementov, tudi če odprete ukaz 
pred modifikacijo.  

Tudi prevzem tekstov v aktualen vnos teksta z ukazom  
Prevzemi in vstavi tekst je ponovno možen. 
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