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ALLPLAN 2020 – Raise your 
level! 

Spoštovane gospe in gospodje! 

 

Z Allplanom 2020 vam ponujamo vodilno BIM rešitev za 
arhitekte in inženirje. Program se izkazuje z visoko 
učinkovitostjo predvsem na področju timskega dela in tako 
pripomore k večji produktivnosti pri vsakodnevnem 
načrtovanju. Preko uporabe openBIM rešitev je podprto 
gladko, interdisciplinarno sodelovanje med partnerji pri 
načrtovanju. 

Vrhunec nove verzije predstavlja »Visual Scripting« s široko 
paleto možnosti uporabe. Modelirajte kompleksne oblike ali 
avtomatizirajte vaše delovne postopke s pomočjo vizualne 
postavitve in povezave tako imenovanih »Nodes«. Znanje 
programiranja pri tem ni potrebno. 

Allplan 2020 arhitektom ponuja tudi učinkovita orodja za 
modeliranje stopnic in streh. Inženirjem je poleg različnih 
izboljšav pri pogledih in prerezih med drugim na voljo 
novost na področju jeklenih konstrukcij in statičnih 
izračunov za mostove. 

Veliko uspehov vam želi  

ALLPLAN GmbH 
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Gradbena dela 
Modelirnik stopnic 

Še večja produktivnost z novim modelirnikom stopnic 

Modelirnik stopnic, ki smo ga uvedli v verziji Allplan 2019 je močno 
izboljšan; s tem smo poenostavili uporabo in posledično smo zvišali vašo 
produktivnost. 

Najpogostejše tlorisne oblike stopnic lahko sedaj neposredno izberete. 
Geometrija stopnic je tako predhodno konstruirana in je ni potrebno 
ročno definirati. Osnovno obliko izberete v območju Oblika zavihka 
Nastavitve: 
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Poleg tega lahko sedaj enostavno konstruirate spiralne stopnice. 
Preddefinirano osnovno obliko boste prav tako našli v odseku Oblika 
zavihka Nastavitve: 

 

Na osnovi profila praznega prostora v območju nad stopnicami lahko 
sedaj veliko lažje preverite ali obstaja ovira, ki ne omogoča ustrezne 
hoje: 

 

 
 



 

Allplan 2020 novosti Gradbena dela 5 
 

Modelirnik streh 

Novi ukaz Strešna ploskev 

V območju nalog Streha boste našli nov ukaz  Strešna ploskev. S tem 
ukazom na podlagi obrisa izdelate strešne ploskve. 

Vnos parametrov strehe se izvede v paleti Lastnosti. Tu lahko definirate 
odmik od spodnjega roba strešne ploskve glede na referenčno ravnino. 
Za izbor referenčne ravnine imate na voljo pogovorno okno Referenčna 
višina. 

Vsak posamičen rob strešne ploskve lahko definirate z njegovim 
vodoravnim/navpičnim odmikom od obrisa strehe in z njegovim 
naklonom/padcem. Z vnosom negativnih vrednosti za naklon/padec je 
sedaj tudi možno izdelati strehe »V« oblike. 

Brez težav lahko izvedete tudi modifikacije strešne ploskve. 
 

Referenčna višina pri strešni kritini 

Sedaj je možno strešno kritino »vezati« na referenčno ravnino. 

V ukazu  Strešna kritina (območje nalog Streha) obstaja možnost, da z 
odmikom povežete spodnji rob kritine z referenčno ravnino. Pri tem v 
pogovornem oknu Strešna kritina aktivirajte gumb Referenčna višina. V 
istoimenskem pogovornem oknu lahko izdelate referenco strešne kritine 
z aktivnim modelom ravnin ali ravninami, ki se nahajajo v aktualni risarski 
datoteki. Tudi tukaj lahko vnesete odmik strešne kritine od izbrane 
ravnine. Ta vrednost sovpada z vrednostjo odmika v pogovornem oknu 
Strešna kritina. 
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Z ukazom  Prevzemi lastnosti v pogovornem oknu Referenčna višina 
lahko povezavo strešne kritine z referenčno višino prevzamete iz 
katerega koli drugega arhitekturnega elementa (npr. iz druge strešne 
kritine, ki je že narisana). 
 

Število slojev strešne kritine 

Aktualni trendi v BIM modeliranju zahtevajo bolj podroben prikaz 
modela; to pomeni prikaz vseh fizičnih slojev konstrukcij.  
Za izpolnitev teh zahtev tudi v območju  Strešne kritine (območje 
nalog Streha) smo povečali število slojev strešne kritine iz dosedanjih 5 
na 20. 
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Stebri 

Ovalni in porezani stebri 

Ovalni stebri so pogosto v uporabi pri parkirnih hišah in mostovih 
(zmanjšujejo škodo pri nesrečah). Do sedaj je bilo tovrstne stebre 
potrebno izdelati s pomočjo shranjenega tlorisnega obrisa kot simbol. 
Sedaj jih lahko izdelate na enak način kot pravokotne stebre; ovalni obris 
dosežete z zaokrožitvijo vogalov. Po izboru opcije Zaokroži določite Radij 
in Delitev kroga. 

Večina pravokotnih stebrov je na vogalih porezanih. Pri tem izberete 
opcijo Poreži in določite Širino porezovanja preko Radija. Delitev kroga 
pri tem ne bo upoštevana. 

Ovalni in porezani stebri bazirajo na pravokotnem stebru. Definirate jih 
preko Širine in Debeline; Debelina je pri tem manjša ali enaka Širini. Za 
Radij zaokrožitve je največ možna polovična Debelina (polkrog). V 
kolikor se Debelina zmanjša, bo Radij ustrezno prilagojen. Vrednost za 
Delitev kroga se nanaša na celo krožnico in znaša med 20 in 40.  

Ovalni ali porezani stebri bodo pri prostorih oz. stenskih oblogah pravilno 
obračunani in v poročilih pravilno ovrednoteni. Pri shranjevanju med 
Priljubljene bodo upoštevane vse dimenzije in nastavitve.  

Napotek: dimenzije in oblika ovalnega ali porezanega stebra je moč tako 
kot ostale tipe stebrov enostavno modificirati; ni več potrebno 
spremenjene tlorisne oblike stebra shraniti v katalog simbolov in stebra 
izdelati na novo. Z ukazom  Prenesi lastnosti arhitekturnih elementov 
lahko poljubne stebre spremenite v ovalne ali porezane. 
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Slika: ovalen in porezan steber, enak radij zaokrožitve 

 

Delitev kroga pri okroglih stebrih 

Pri okroglih stebrih je bilo do sedaj moč nastaviti največjo delitev 
segmentov kroga na 20, v nasprotju s stebri na osnovi simbola, kjer je 
bila največja delitev 36 segmentov. 

Sedaj lahko tudi pri Delitvi kroga določite število segmentov tudi pri 
okroglem stebru: nastaviti je možno vrednosti med 20 in 40, pred-
nastavljena je vrednost 36. V nekaterih primerih je lahko zmanjšanja 
količina segmentov smiselna, npr. pri velikih prostorih z velikim številom 
stebrov (kot npr. hranilnik za vodo). 
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Tehnika ravnin 
Odmične ravnine 

Odmične ravnine v modelu ravnin 

Odmična ravnina bo v modelu ravnin izdelana v paleti Ravnine. Pri tem 
je na voljo ukaz  Odmična ravnina v ukazni vrstici palete Ravnine ali v 
kontekstnem meniju posamezne etaže. 

Odmične ravnine poenostavijo povezavo višin gradbenih elementov, kjer 
se vrednosti višin ponavljajo, kot npr. višine parapetov, odprtin, itn. 
Odmične ravnine delujejo enako kot standardni pari ravnin, neomejeno 
preko celotne risarske datoteke.  

Odmična ravnine je z definiranim odmikov oddaljena od standardnega 
para ravnin. Pri spremembi povezane ravnine se odmična ravnina 
samodejno prilagodi in z njo vsi povezani gradbeni elementi. Pri 
definiranju odmične ravnine lahko z aktiviranjem opcije Enako v vseh 
ravninah to odmično ravnino istočasno izdelate za vse etaže modela 
ravnin. V kolikor je odmična ravnina na voljo za vse etaže, bo v modelu 
ravnin prikazana s simbolom verige . 

Namesto dodelitve odmika zgornjega ali spodnjega roba za vsak 
posamezni gradbeni element etaže (standardni par ravnin) v model 
ravnin vstavite odmično ravnino in jo potem dodelite posameznemu 
gradbenemu elementu. V kolikor se povezana standardna ravnina oz. 
odmična ravnina spremeni, se samodejno spremenijo vsi gradbeni 
elementi, ki so s to ravnino povezani. Tako lahko vaš model spremenite v 
enem koraku. 

Ko gradbeni element, ki je vezan na odmično ravnino, ki velja za vse 
etaže kopirate v drugo nadstropje, samodejno velja odmična ravnina v 
tej etaži; gradbeni element ima samodejno pravilen položaj po višini. 
Referenčna višine elementa, ki je vezana na odmično ravnino, ki velja le 
za eno etažo, ostane pri kopiranju v drugo etažo ohranjena. To lahko 
vodi k neželenim rezultatom. V takih primerih lahko gradbeni element 
spremenite in njegovo višino dodelite standardnemu paru ravnin. 



 

10 Odmične ravnine Allplan 2020  

V predogledu modela ravnin so odmične ravnine označene s posebnimi 
osnovnimi lastnostmi (svetlo rjave barve). 

 

 

(A)  zgornja standardna ravnina 
(B)  spodnja standardna ravnina 

(C)  odmična ravnina parapet,  povezava s spodnjim robom, odmik 0,5m 

Primeri 

Odmične ravnine je moč uporabiti v številnih primerih: 

� V modelu z večimi etažami se višine parapetov in odprtin ponavljajo v 
vsaki etaži. Tu je smiselna uporaba odmične ravnine vezana na 
spodnjo standardno ravnino, ki se pojavlja v vseh etažah, npr. kot 
»Okenski parapet tip 1«. Bodite pozorni na simbol verige ki označuje, 
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da bo odmična ravnina uporabljena v vseh etažah. Ko spremenite 
višino odmične ravnine v eni etaži, bo ta sprememba samodejno 
veljala za vse etaže.  

� Višina atike bo določena z eno samo odmično ravnino na najvišjem 
strukturnem nivoju oz. etaže. V kolikor se višina atike spremeni 
zadošča le sprememba odmične ravnine (namesto spreminjanja 
višine vsake stene posebej). 

� Za višino terena ali finalnega tlaka lahko uporabite odmično ravnino.  

� Pri večslojnih stenah lahko posamezne sloje (npr. za izolacijo 
podzidka) vežete na odmično ravnino.  

� Na odmično ravnino lahko vežete makroje, pri SmartParts mora biti 
uporaba dovoljena. 
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Obnašanje gradbenih elementov vezanih na odmične ravnine pri kopiranju 

Obnašanje gradbenih elementov vezanih na odmične ravnine pri 
kopiranju je odvisno od tipa uporabljene odmične ravnine: 

� Gradbeni elementi vezani na  Odmično ravnino, ki velja za vse 
etaže pri kopiranju v začasno odložišče; samodejno bodo vezani na 
ustrezno ravnino v drugi etaži ali projektu; višina bo samodejno 
prilagojena. 

� V kolikor bo gradbeni element vezan na posamično  Odmično 
ravnino kopiran v strukturni nivo, v kateri se ne nahaja nobene 
odmične ravnine (npr. Temelji ali Zgradba), ostane odmična ravnina v 
definiciji višin kopiranega gradbenega elementa ohranjena. 

� Gradbeni elementi vezani na posamezno  Odmično ravnino 
ohranijo svojo referenco pri kopiranju v začasno odložišče in lepljenju 
v drugo etažo; to lahko vodi k neželenim učinkom. Kot pomoč lahko 
dodelite odmično ravnini, ki velja za vse etaže ali kot do sedaj 
definirate odmik od standardne ravnine.  

� V kolikor bo risarska datoteka vezana na posamično  Odmično 
ravnino preko začasnega odložišča iz strukture zgradbe kopirana v 
drugo, je potrebno gradbenim elementom odmične ravnine dodeliti 
na novo. 

� V kolikor večslojnim stenam zg. rob toplotnoizolacijskega sloja 
definirate tako, da poteka do zg. roba plošče, lahko pri kopiranju 
risarske datoteke vodi k temu, da se zg. in sp. rob sloja vežeta na isto 
ravnino; toplotnoizolacijski sloj ne more biti prikazan.  
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Spreminjanje odmičnih ravnin 

S pomočjo palete Ravnine v  Načinu modifikacije lahko v modelu 
ravnin odmične ravnine spremenite.  

Neposredno v paleti Ravnine izvedete naslednje spremembe: 

� V polju za vnos Višina spremenite odmik od spodnjega oz. zgornjega 
roba.  
Pri  Odmični ravnini, ki velja za vse etaže, bo odmik spremenjen v 
vseh strukturnih nivojih. 

� S pomočjo simbola me Višina in Opis preklapljate med  Povezava s 
spodnjim robom in  Povezava z zgornjim robom.  

� Kliknite na Ime, in ga spremenite.  

Z Modificiraj odmično ravnino iz kontekstnega menija odmične ravnine 
odprete »pod-paleto« Modificiraj odmične ravnine, ki ustreza paleti 
Vstavi odmične ravnine. Tu izvedete naslednje spremembe: 

� Ime, odmik, povezava z  

� Samo tukaj lahko naknadno spremenite opcijo Enako v vseh etažah. 

V risarski površini izvedete naslednje spremembe: 

� Uporabite prijemališča in polja za vnos za neposredno spreminjanje 
odmične ravnine. 
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Druge novosti in želje 

Vezava ravnin na pretvorjena telesa s količinami 

Pretvorjena telesa s količinami lahko v referenčni točki vežete na 
poljubno referenčno ploskev, referenčno ravnino v risarski datoteki ali v 
modelu ravnin. Standardno so uporabljene fiksne višinske kote.  

 

Z dvoklikom na pretvorjeno telo s količinami se prikaže paleta Telo s 
količinami.  

V paleti Telo s količinami - zavihek Element boste v območju Atributi 
objekta našli novo opcijo Referenčna višina.  
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� Referenčna višina 
Ta opcija je standardno deaktivirana. Ko to opcijo aktivirate, se 
prikažejo polja za Referenčna točka in Višina, kakor tudi simbol za 
izbrano referenčno višino. S temi opcijami povežete izbrano telo s 
količinami z referenco na referenčno točko na standardno ravnino, 
referenčno ravnino ali referenčno ploskev.  

Ko aktivirate Referenčno višino, se prikažejo dodatne opcije: 

� Spremeni referenčno točko 
s klikom na gumb Spremeni se v pomožni konstrukciji prikaže 
referenčna točka izbranega telesa s količinami kot simbol. Za 
spreminjanje referenčne točke v pogovorno okno vpišite nove 
vrednosti ali kliknite v risarsko površino za prevzem nove referenčne 
točke.  

 

� Višina 
Tukaj vpišete položaj po višini referenčne točke skladno z izbrano 
Referenčno višino.  
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� Referenčna višina    
Tukaj je s simbolom prikazana aktualna povezava višine. S klikom na 
simbol s odpre pogovorno okno Referenčna višina, kjer določite 
referenčno ravnino in vrsto referenčne višine. 

 

Napotek: pretvorjena telesa s količinami se v referenčni točki vežejo na 
višinsko koto ali referenčno ravnino; elementa ne morete prilagoditi (kot 
npr. pri stenah) med dve referenčni ravnini. Za nastavitev višine so 
možne opcije  Referenčno na spodnjo ravnino,  Referenčno na 
zgornjo ravnino in  Absolutna vrednost.  

Napotek: ko je aktiviranih več teles s količinami je pogovorno okno 
Spremeni zaklenjeno, in referenčnih točk ni moč spremeniti. 
Spremembe pri Višina in Referenčna višina so možne in se nanašajo na 
obstoječe referenčne točke. 

 
 

Namig: pretvorjena telesa s 
količinami lahko »obesite« 
pod ploščo. Pri tem 
referenčno točko postavite na 
zgornjo mejo telesa. 
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Izdvajanje referenčne ploskve iz modela ravnin 

Referenčno ravnino v modelu ravnin je moč s pomočjo palete Ravnine 
izdvojiti in jo vstaviti v aktivno risarsko datoteko kot lokalno referenčno 
ravnino. Tam lahko referenčno ravnino obdelujete. Spremenjeno lokalno 
referenčno ravnino lahko potem ponovno prevzamete v model ravnin ali 
nadomestite obstoječo referenčno ploskev.  

Pri tem odprite paleto Ravnine in vključite  Način modifikacije. Potem 
v kontekstnem meniju referenčne ploskve, ki jo želite izdvojiti kliknite na 
Izdvoji referenčno ploskev. 
 

Referenčna ploskev v paleti Lastnosti 

Ime in osnovne oblikovne lastnosti lokalne referenčne ploskve lahko 
sedaj spremenite v paleti Lastnosti. Prav tako je možna dodelitev 
atributov. 

Spremembe bodo prikazane v predogledu in izvedene po potrditvi. 
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Nosilni objekti 
Za modeliranje enostavnih jeklenih konstrukcij brez stikov (LOD 300) ne 
potrebujete več nobene ločene rešitve. Stebre in grede lahko izdelate in 
spreminjate na osnovi palet z lastnostmi in prijemališč s pomočjo 
sodobnega uporabniškega vmesnika. 
 

Stebri in grede 
Novo nalogo Nosilni objekti v območju nalog Nosilni objekti boste našli 
tako v vlogi  Arhitektura kot tudi v vlogi  Inženirstvo. To območje 
nalog poleg, v verziji 2019 uveden ukaz Osna mreža, vsebuje tudi nova 
ukaza Nosilni steber in  Nosilna greda. 

Nosilni steber 

V zavihku Geometrija lahko za profil stebra izberete pravokotnik, krog in 
poljuben profil iz knjižnice. Vrtenje profila se izvede preko referenčne 
točke, ki je uporabljena tudi pri izdelavi stebra. 

Položaj po višini stebra določite v običajnem, a nekoliko zmanjšanem 
pogovornem oknu. 

Položaj referenčne točke določite z izborom prijemališčne točke in 
odmiki v x ter y smeri. Pri tem imate tudi možnost izbora točke težišča 
profila za referenčno točko. Referenčna točka bo v pomožni konstrukciji 
po odlaganju stebra prikazana na spodnjem robu stebra. 

Opcijsko lahko v težišču profila prikažete os v pomožni konstrukciji. 
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V obeh drugih zavihkih Prikaz in Atributi tako kot pri arhitekturnih 
elementih določite osnovne oblikovne lastnosti, prikaz ploskev in 
nastavitev za ovrednotenje. 

 

S klikom na  Prevzemi lastnosti v okviru palete lahko prevzamete 
parametre obstoječega stebra. Preko upravljanja s priljubljenimi lahko 
posamezne nastavitve stebra preko  Shrani med priljubljene shranite 
in jih preko  Namesti priljubljene ponovno prikličete. 

Nosilna greda 

V zavihku Geometrija lahko za profil grede izberete pravokotnik, krog in 
poljuben profil iz knjižnice. Vrtenje profila se izvede preko referenčne 
točke, ki je uporabljena tudi pri izdelavi grede. 

Za izvedbo grede lahko izbirate med  horizontalen in  nagnjen. 
Horizontalne in nagnjene grede se razlikujejo glede možnega števila 
referenčnih točk in njihovih navezav na ravnine. 

� Pri horizontalnih gredah sta referenčni točki na začetku in koncu 
enaki in njun položaj po višini se nanaša na eno ravnino. Položaj po 
višini stebra določite v običajnem, a nekoliko zmanjšanem 
pogovornem oknu. 

� Pri nagnjenih gredah se lahko položaj po višini referenčnih točk na 
začetku in koncu nanaša na različne ravnine. Poleg tega lahko položaj 
referenčnih točk glede na profil različno določite – tako lahko gredo 
pravilno pozicionirate. 
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V tem primeru v pogovornem oknu za višine določite vrsto 
referenciranja višin. Dejansko višino referenčnih točk določite preko 
vnosa koordinat ali s klikom na obstoječe točke. Tako določene višine 
bodo vnesene za kasnejšo modifikacijo po izdelavi grede v 
pogovornem oknu za višine. 

Položaj posamezne referenčne točke določite z izborom odmikov v x in y 
smeri. Pri tem imate na voljo tudi možnost izbora težišča kot referenčne 
točke. Referenčni točki na začetku in koncu grede bosta po njeni izdelavi 
prikazani v pomožni konstrukciji. 

Zaključek grede na začetku in koncu je lahko vodoraven, navpičen ali 
pravokoten. Opcijsko lahko v težišču profila prikažete os v pomožni 
konstrukciji. 
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V obeh drugih zavihkih Prikaz in Atributi tako kot pri arhitekturnih 
elementih določite osnovne oblikovne lastnosti, prikaz ploskev in 
nastavitev za ovrednotenje. 

 

S klikom na  Prevzemi lastnosti v okviru palete lahko prevzamete 
parametre obstoječe grede. Preko upravljanja s priljubljenimi lahko 
posamezne nastavitve grede preko  Shrani med priljubljene shranite 
in jih preko  Namesti priljubljene ponovno prikličete. 
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Modificiranje objektov 
Obdelava in spreminjanje geometrije 

Z enostavnim klikom leve tipke na miški ali z vnosom območja nosilne 
objekte aktivirate ter se tako nahajate v načinu obdelave elementov. 

Prikažejo se  Centralno prijemališče za premikanje kakor tudi  
Točkovna prijemališča na začetku in koncu osi težišča objektov. Poleg 
tega so referenčne točke prikazane z rdečim križcem. V območju nalog 
Urejanje izberite ukaz ali z ukazi iz kontekstnega menija prijemališč 
premikajte, kopirajte, vrtite ali zrcalite aktivirane objekte. Za natančno 
pozicioniranje uporabite pogovorno okno za vnos dolžin in kotov. 
Napotek: če ste aktivirali samo en steber, v tlorisni projekciji  Točkovna 
prijemališča ne bodo prikazana. 

Za spreminjanje položaja referenčnih točk oz. razsežnosti objektov 
kliknite referenčno točko na posameznem kSoncu objekta ali pa  
Točkovno prijemališče. Če se obe točki prekrivata izberite katero točko 
želite aktivirati. Če ste aktivirali točko elementa, je modifikacija možna 
samo v smeri grede. Položaj referenčne točke ostane v tem primeru 
nespremenjena. Za natančno modifikacijo uporabite pogovorna okna za 
vnos dolžin. 
Napotek: za to modifikacijo lahko uporabite tudi ukaz  

 Modificiraj točke. Neodvisno od tega, katere in kolikor točk profila 
pri tem aktivirate, bosta vedno spremenjena celoten profil in referenčna 
točka. Če je položaj po višini vezan na ravnino, modifikacija v z smeri ne 
bo upoštevana. Modifikacija je možna v poljubni projekciji. 
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Spreminjanje parametrov 

Z dvoklikom leve tipke na miški na nosilni objekt ali z izborom vnosa 
Lastnosti v kontekstnem meniju objekta se odpre paleta z lastnostmi in 
nosilni objekt je v načinu za modifikacijo. V kolikor želite v modifikacijo 
vključiti druge nosilne objekte istega tipa, jih aktivirate posamično ali 
preko vnosa območja. V kolikor želite že izbrane elemente iz izbora 
izključiti, jih poklikajte. 

Vse spremembe, ki jih izvedete v paleti, bodo v risarski površini takoj 
prikazane. Ko spremenite same referenčne točke in/ali odmike od 
referenčnih točk, bo objekt ustrezno premaknjen. Položaj referenčne 
točke ostane nespremenjen. 
Če ste za modifikacijo aktivirali več nosilnih objektov, so v zavihku 
Geometrija možne spremembe profila. Poleg tega lahko uporabite 
možnost »ne dodeli nobenih atributov«, kliknete na  Prevzemi 
lastnosti upravljate priljubljene. 

Pri različnih nastavitvah se pri posameznem parametru prikaže zapolnjen 
nadzorni kvadratek in/ali tekst *spremenljivo*. Pri različnih profilih ni 
aktivirane nobene orodjarne. 

 

Sprememba izvedbe pri gredi 

Pri obstoječih gredah je možno spremeniti izvedbo brez potrebe po 
vnovični izdelavi grede. 

� Pri spremembi izvedbe iz  horizontalne v  nagnjeno bosta 
določena referenčna točka in obstoječi položaj po višini prevzeta za 
začetno in končno točko. S tem boste dobili gredo brez nagiba z 
identičnima referenčnima točkama na začetku in koncu grede. Na 
koncu lahko v pogovornem oknu Višina doložite želeni položaj po 
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višini in po potrebi definirate različni referenčni točki na začetku in 
koncu. 

� Pri spremembi izvedbe iz  nagnjene v  horizontalno bodo 
prevzete referenčna točka in višini na začetku ter koncu za celotno 
gredo. S tem boste dobili vodoravno gredo, katere položaj na začetku 
ostane nespremenjen. 

 
 

Splošne dopolnitve 
Filter 

Za ciljno obdelavo novih nosilnih objektov smo v pomočnika za filtriranje 
dodali filter  Filtriraj po nosilnih objektih. 
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Atributi 

Za opisovanje in vrednotenje novih nosilnih objektov, kakor tudi za 
izmenjavo podatkov, smo dodali številne atribute. Našli jih boste v 
pogovornem oknu Izbor atributov v območju Profili. Sem so zajeti 
atributi, ki so potrebni za definicijo geometrije vseh profilov iz  
Nemetschek kataloga profilov. Kot atributi nosilnih objektov bodo le-ti 
prikazani sivo (ni jih moč spremeniti). 

Napotek: pri prenosi podatkov nosilnih objektov v program SCIA preko 
Bimplus-a bo za prepoznavanje profila prebran atribut Ime strukturnega 
profila. 

Poročila 

V ukazu  Poročila smo za kosovni zajem novih strukturnih objektov 
dodali novo mapo Nosilni objekti. Ta vsebuje metrično in angleško 
kosovnico. 
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Opisovanje 
Asociativno kotiranje 

Kotiranje v Allplanu že vsebuje določeno mero asociativnosti. 
Referenčna točka in točka kotiranja sta med seboj povezani. V kolikor je 
bila pri spreminjanju elementa ali gradbenega elementa zajeta tudi 
referenčna točka, se je spremenilo tudi kotiranje. Z ukazom  Prevzemi 
ste lahko prevzeli in v kotiranje vstavili višino odprtine. Pri spremembi 
višine odprtine ste morali novo višino v kotiranje naknadno vstaviti z 
ukazom  Modificiraj višino elementa, modificiraj dodaten tekst.  

novo Asociativno kotiranje je povezano s kotiranim objektom. 
Spremembe na objektu so takoj prikazane pri kotiranju; pri tem vam ni 
potrebno paziti na referenčne točke. 

Novo Asociativno kotiranje je uvedeno pri naslednjih ukazih: 

�  Kotiranje (horizontalno, vertikalno, pod kotom ali neposredno) 

�  Kotiranje v bloku 

�  Višinska kota 

�  Zakoličba  

�  Kotiranje osi 

Asociativno kotiranje v Allplanu aktivirate tako, da po odpiranju enega 
izmed ukazov za kotiranje in v pogovorni orodjarni Kotiranje aktivirate 
nadzorni kvadratek Asociativno. 

 

Kotiranje uporabljajte kot ste navajeni, upoštevati pa je potrebno nekaj 
posebnosti in poenostavitev: 

� Referenčna točka je povezana z elementom oz. z gradbenim 
elementom. 
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Namig: v  Opcijah - Kotiranje - Prikaz – Referenčne točke 
kotiranja – označi trajno prikažete referenčne točke kotiranja.  

 

Slika: referenčne točke z različnim prikazom, pri asociativnem kotiranju z krogcem (A) 

� Z nitnim križem pokažite na točko, ki jo želite kotirati.  

� Če je točka kotiranja jasna, kliknite nanjo. 

� Na robu gradbenega elementa ali v vogalu stene lahko npr. obstaja 
več priključnih točk, ki jih lahko kotirate. Če z nitnim križem pokažete 
na točko, se v seznamu prikažejo vse možne točke.  

 

� S pritiskom na Shift + klik bo prikazan en izbor in v seznamu lahko 
izberete želeno priključno točko.  

 

� Ko kotirate odprtino, bo pri prvi točki odprtine prebrana višina 
parapeta in odprtine iz modela in prikazana v predogledu kotiranja. V 
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pogovorni orodjarni določite ali bodo vrednosti prikazane. Pri kliku na 
drugo točko odprtine bodo vrednosti vstavljene. 

� V kolikor gradbeni element meji na prostor, bo debelina talnih oblog 
pri višini parapeta upoštevana. Prostor in model se lahko nahajata v 
različnih risarskih datotekah; datoteke so lahko le pasivno odprte. 
Predpostavka za to je, da je v  Opcijah - Kotiranje - Asociativnost 
aktivirana opcija Prostor – talne obloge – Upoštevaj pri višini 
parapeta.  
 
Napotek: opcija Upoštevaj talne obloge prostora pri višini parapeta 
velja za aktualen projekt. 

� Vratna odprtina pripada tistemu prostoru, v katerega se vratno krilo 
odpira (simbol za odpiranje krila); to je pomembno pri prostorih z 
različno debelino oblog.  

� Kotiranje in gradbeni element se lahko nahajata na različnih 
datotekah. Element, ki ga želite kotirati se lahko nahaja v pasivni 
risarski datoteki. 

� Pri vsaki spremembi geometrije gradbenega elementa in odprtine se 
kotiranje takoj posodobi, tudi v kolikor se kotiranje nahaja v pasivni 
risarski datoteki.  
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Urejanje asociativnega kotiranja 

Za urejanje asociativnega kotiranja lahko uporabite večino že znanih 
ukazov, modifikacija analogno vnosu in obširne možnosti iz palete 
Lastnosti. Asociativnega kotiranja ne morete urejevati z ukazi  
Modificiraj referenčno točko,  Modificiraj višino elementa, 
modificiraj dodaten tekst,  Razdeli kotiranje in  Združi kotiranje.  

Napotek: ko je v paleti Lastnosti opcija Asociativno k referenčnim 
točkam deaktivirana, je asociativnost kotiranja izgubljena; tega trenutno 
ni moč vrniti. Kotiranje je potrebno izvesti na novo. 
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Projekti iz prejšnjih verzij 

Kotiranje iz prejšnjih verzij ni asociativno. V kolikor želite imeti 
asociativno kotiranje, ga morate izdelati na novo.  

Namig: v  Opcijah - Kotiranje - Prikaz – Označi referenčne točke 
kotiranja aktivirajte to možnost. Potem se lahko pri klikanju točk ki bodo 
kotirane pomagate z obstoječimi referenčnimi točkami kotiranja.  
 

Izjeme pri asociativnem kotiranju 

Asociativnega kotiranja ne morete vedno uporabljati. V naslednjih 
primerih bo asociativno kotiranje samodejno spremenjeno in 
asociativnost bo odstranjena: 

� Objekti z asociativnim kotiranjem bodo shranjeni kot simbol ali 
makro. 

� Risarska datoteka z asociativnim kotiranjem bo shranjena kot prosta 
NDW datoteka. 

� Allplanovi podatki z asociativnim kotiranjem bodo pretvorjeni v 
starejšo verzijo.  

 
 

Druge novosti in želje 

Razširjeno območje nalog Kotiranje 

Na večkratno željo smo v nalogo Gradbena dela – območje nalog 
Gradbeni elementi in v nalogo Opisovanje – območje nalog Kotiranje 
dodali naslednje ukaze: 

�  Kotiraj stene  

�  Višina parapeta  

�  Višinska kota  
 

Opisovanje poljubnih objektov 

Z ukazom  Opiši lahko sedaj opišete poljubne objekte brez atributov, 
torej tudi 2D elemente kot npr. črtovja, kroge, krivulje in ploskovne 
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elemente kot npr. šrafure ali 3D črte oz. 3D krivulje. Do sedaj je bilo to 
možno le »okoli ovinka«, npr. če ste takemu elementu najprej dodeliti 
poljuben atribut, ki ste ga naknadno odstranili. 

 Opiši se sedaj nahaja tudi v kontekstnem meniju tovrstnih objektov. 

Za opisovanje poljubnih objektov kliknite na ukaz  Opiši in aktivirajte 
aktivirajte objekt ali z desno tipko na miški kliknite na objekt, ki ga želite 
opisati ter v kontekstnem meniju izberite  Opiši. 

Vsebina opisa, ki jo izberete, se razlikuje glede na objekt in tip opisa: 

� z ukazom  Standardni opis bo prikazan tip objekta. 

� Z ukazom  Spremenljivi opis izberete enega izmed spremenljivih 
opisov, ki je na voljo.  

� Z ukazom  Opisovanje objekta bodo prikazani atributi, ki jih vsak 
objekt standardno vsebuje (ime objekta, dolžina, Allright ID 
gradbenega elementa, ID gradbenega elementa, enota/vrsta 
obračuna). Poleg tega lahko objekte opišete analogno območju nalog 
Atributi. 

Za odlaganje opisa lahko uporabite Opcije za vnos.  
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Modeliranje in upodobitev 
Prosto modeliranje 

Novi ukaz 'Kopiranje vzdolž poljubne poti' 

V fiksnem območju nalog Uredi boste našli nov ukaz  Kopiranje vzdolž 
poljubne poti. 

S tem ukazom lahko kopirate enega ali več 2D in 3D objektov vzdolž 
poljubne 3D poti (3D črta, 3D krivulja, robovi 3D teles ali sten). Uporabite 
lahko le del poti, določite začetek in konec kopiranja in razmak med 
objekti in/ali število kopiranih objektov. Objekte lahko vzdolž poti vrtite 
po z osi. 

Kopirate lahko poljubne 2D elemente, kot npr. opise in 3D elemente, kot 
npr. črte, ploskve, telesa, gradbene elemente, pretvorjena telesa s 
količinami, SmartParts, PythonParts ali makroje.  

Obnašanje gradbenih elementov pri kopiranju je odvisno od definicij 
višin le-teh. gradbeni elementi, ki so vezani na Ravnine (npr. standardni 
par ravni, odmične ravnine, referenčne ploskve ali strešne ravnine) 
ohranijo svoj položaj po višini. 
 
Pri gradbenih elementih, ki so definirani z absolutnimi kotami ali bo pri 
kopiranju njihov položaj po višini prilagojen poteku poti. 
 
Gradbenih elementov vzdolž z osi ni moč vrteti; neodvisno od nastavitev 
pri Vrtenje objekta ostanejo le-ti vedno pokončni. Izjema so Pretvorjena 
telesa s količinami; obnašajo se kot 3D telesa in jih je moč prosto vrteti. 

Namig: s tem ukazom lahko 
npr. kopirate 3D obrise vzdolž 
3D krivulje in obrise ter 
krivuljo uporabite kot osnovo 

 Pot vijuge. 
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Z znanim ukazom  Kopiraj vzdolž elementa lahko 3D elemente sicer 
kopirate, kot pot kopiranja pa je možen le 2D element. Z novim ukazom 

 Kopiranje vzdolž poljubne poti lahko sedaj uporabite poljubne poti v 
prostoru.  

� Najprej lahko aktivirate elemente, ki jig želite kopirati in potem 
kliknete na  Kopiranje vzdolž poljubne poti, ali najprej kliknete na 

 Kopiranje vzdolž poljubne poti in potem delate naprej.  

� Za kopiranje večih elementov uporabite ukaz  Seštevanje. 

� Določite referenčno točko kopiranih elementov. Elementi, ki jih želite 
kopirati, bodo z referenčno točko postavljeni na začetek poti. Kopije 
bodo glede na aktualne nastavitve prikazane v predogledu.  

Napotek: predogled arhitekturnih elementov še ni na voljo, vendar 
ga že razvijamo.  

� Pot lahko sestoji iz večih 3D elementov, kot npr. 3D črt ali 3D krivulj, 
mora pa biti neprekinjena (aktiviranje z ukazom  Seštevanje) 

� Po aktiviranju poti bodo opcije za vnos Kopiranje vzdolž poljubne 
poti in rezultat z aktualnimi nastavitvami prikazani v predogledu. 

 

Namig: pri kompleksnih 3D 
objektih in številnih kopijah je 
smiselno le-te predhodno 
shraniti kot makroje, običajno 
ena folija makroja zadostuje. 
Tako prihranite na količini 
podatkov, kajti neodvisno od 
števila kopij makro zasede 
prostor za shranjevanje le za 
en makro. 
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� Začetna in končna točka, kakor tudi orientacija poti bodo prikazani s 
prijemališči.  

      

� S klikom na puščico prijemališča obrnete orientacijo poti. Kopirani 
elementi bodo sedaj s svojo referenčno točko postavljeni v novo 
začetno točko. To vpliva na vrtenje 3D objektov.  

� Za uporabo samo dela poti, kliknite na enega izmed prijemališč in v 
pogovorno okno vpišite odmik. Tako določite začetno in končno 
točko poti. Vsi nadaljnji vnosi se nanašajo na tako določeno dolžino 
poti. 

� Za razdelitev kopij imate na voljo naslednje možnosti:  

  Po razmaku  

  Po razmaku in številu  

  Po številu 

� Za Vrtenje objekta imate na voljo naslednje možnosti:  

  Brez  

 Lokalno  

  Standardno  

  Z os  
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� 2D elementi, kot npr. opisi ohranijo referenčno točko; ne bodo 
zavrteni oz. bodo zavrteni le v xy ravnini. 

� Ko ste našli prave nastavitve pritisnite tipko Esc in kopije vzdolž poti 
bodo izdelane. 

     

 
 

Pospešeno delo s 3D telesi 

Veliko ukazov za modeliranje iz območja nalog 3D objekti je do sedaj 
izdelalo splošne 3D objekte, neodvisno od tega ali je izvor oz. cilj omejen 
s krivuljami ali ne. Prav pri kompleksnih poligonalnih objektih s številnimi 
majhnimi ravninskimi ploskvami ni smiselno, da so izdelani BReps 
(ploskovni modeli) ali NURBS objekti.  

Za pospešitev dela s kompleksnimi 3D objekti bodo splošni 3D objekti 
izdelani le v primeru, ko je to res potrebno. Če ciljna telesa in poti 
sestojijo iz poliedrov in poligonov, ukazi za modeliranje po možnosti 
izdelajo poligonalna 3D telesa ali pa bo rezultat samodejno pretvorjen v 
poligonalna 3D telesa.  
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Naslednji ukazi izdelajo poligonalna 3D telesa, če je to možno: 

� Poligonalni splošni 3D objekti bodo samodejno pretvorjeni v 
poligonalna 3D telesa; to velja tudi za Telo s količinami, ki so 
pretvorjeni iz takšnih objektov. 

�  Izvleci  
(ko bodo splošni 3D objekti izvlečeni ali štancani) 

� Bool-ove operacije  

  Združi telesi  

  T1 minus T2, T2 ohrani  

  T1 minus T2, T2 izbriši  

  Izdelaj 3. telo iz skupnega volumna prvih dveh  

  Izdelaj presečno telo  

  Prereži T1 s T2, izbriši presečno telo  

�  Izvleci vzdolž poti  

�  Loft  

�  Pot vijuge  

�  Vrtenina  
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Real Time Renderer z dodatnimi možnostmi 
Z izboljšanim Real Time Renderer-jem lahko v Allplanu 2020 ne le prosto 
izbirate ločljivost slike, ampak lahko definirate tudi različne temperature 
svetlobe. S pomočjo »tone mapping« boste ustvarili topel, nevtralen ali 
hladen prikaz upodobitve vašega modela. »White balance« korigira 
temperaturo barve naravnih izvorov svetlobe, kot sta nebo in sonce. In 
zahvaljujoč 2 točkovni perspektivi lahko v trenutku odstranite popačitve. 

Vse nove opcije boste našli v paleti Vrsta pogleda za postopek 
upodobitve RT_Render. 

Povečana maksimalna ločljivost 

Največjo možno ločljivost slike smo povečali na 16.000 x 10.000 pik, tako 
da npr. HQ plakate na podlagi rezultata upodobitve neposredno 
natisnete. 

Prosto izbirna ločljivost slike 

Do sedaj je bila ločljivost slike v vrsti pogleda RTRender dinamično 
vezana na velikost okna z grafiko, ločljivost ste lahko nadzorovali le 
posredno preko spreminjanja velikosti okna, kar je oteževalo natančno 
popačitev v določeno ločljivost. 

Sedaj lahko neposredno nastavite želeno ločljivost slike v območju od dx 
= 100 - 16.000 in dy = 5 - 10.000 pik. 

To je še posebej pomembno pri upodobitvi sferičnih panoramskih slik, 
ker je tu potrebo razmerje slike 2:1. 

»Tone Mapping« in »White balance« 

V določenih konstelacijah, npr. pri velikih razlikah v svetlosti znotraj 
posamezne scene je pri upodobitvi prišlo do presvetlitve svetlih, še 
posebej neposredno osvetljenih ploskev. 
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Za eliminacijo tega učinka smo dodali dve nastavitvi za »Postprocess«: 

Tone Mapping: 
pri velikih razlikah v svetlosti znotraj upodobljene scene je sedaj možna 
naknadna prilagoditev presvetljenih območij s pomočjo zmanjšanja 
dinamičnega obsega (Dynamic compression). To predstavlja prednost še 
posebej pri neposredno osvetljenih, svetlih ploskvah v kombinaciji z 
osenčenimi območji znotraj posamezne scene. 

 

Rezultat upodobitve perspektive notranjosti z različno močno dinamično kompresijo: 
nastavitev v opciji Tone Mapping na 0 (zgoraj), 30 (sredina) in 60 (spodaj). 
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White balance: 
naknadna prilagoditev temperature barve upodobljene slike situaciji 
osvetlitve; možne so vrednosti med 1.000 in 10.000 Kelvin. 

 

Rezultat upodobitve perspektive notranjosti z različnimi temperaturami barve: nastavitev 
v opcijah White balance na 3.200 K (levo), 5.500 K (sredina) in 7.500 K (desno). 

2 točkovna perspektiva 

Z novo 2 točkovno perspektivo lahko popačitve slike enostavno 
eliminirate. Vertikalni robovi bodo vedno prikazani vertikalno. 

 

Rezultat upodobitve perspektivnega pogleda v centralni perspektivi (levo) in 2 točkovna 
perspektiva (desno). 
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Nov postopek za »Noise reduction« 

Za izboljšanje rezultatov upodobitve smo za redukcijo šuma uvedli nov 
filter šuma. 

Pri močnem filtru šuma so bili rezultati upodobljene slike, ki je vsebovala 
površine s teksturo pri močnem filtru močno neostri: 

� npr. »beli šum« pri perspektivah notranjosti ali 

� pri podloženi sliki v ozadju (npr. oblačno nebo). 

Novi filter šuma omogoča rezultate, ki tudi pri teksturiranih površinah le-
teh ne zamegli. 

 

Rezultat upodobitve pri različnih nastavitvah za »Noise reduction« (vsakič po identičnih 
časih upodobitve in številu iteracij): opcija Filter deaktivirano (zgoraj levo), Srednje (zgoraj 
desno), Močno (spodaj levo), Zelo močno (spodaj desno). 
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Sprememba velikosti okna je pospešena 

Brez dodatne opcije se prikaz slike pri spremembi velikosti okna, v 
katerem se izvaja izračun upodobitve, hitreje obnovi. 

Pri spremembi velikosti grafičnega okna, v katerem je nastavljen prikaz 
RTRender, je bila do sedaj scena v celoti na novo upodobljena. To je bilo 
še posebej pri velikih in zahtevnih scenah povezano z veliko potrebo po 
dodatnem času. 

Sedaj bo pri spremembi velikosti okna aktualna upodobitev prilagojena 
in aktualen izračun slike se bo nadaljeval. 

 
 

Nova vrsta luči posebej za upodobitev 
notranjosti 

Za pospešitev postopka upodobitve notranjih prostorov smo uvedli novo 
luč »svetloba neba«. 

Kar je do sedaj pri izračunu slik potrebovalo veliko časa je bilo 
zmanjšanje šuma še posebej pri notranjih perspektivah pri katerih je 
svetloba prihajala od zunaj (skozi okna). Z novim tipom luči lahko ta 
učinek v veliki meri eliminiramo in skrajšamo potreben čas za izračun, 
izboljšani pa so tudi rezultati upodobitve. 

Novo vrsto luči lahko dodatno aktivirate pri definiciji osvetlitve preko 
ukaza  Nastavi projektno luč izključno za vrsto luči Ploskev z 
aktiviranjem opcije Svetloba neba. 
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Upodobitev panoramske slike 
Prepričljiv prikaz projekta s panoramskimi slikami 

Z novimi panoramskimi slikami boste lahko izdelali sferične slike iz 
definiranih pozicij kamere. 

Možne niso le upodobitve za čiste 360°- oz. panoramske poglede, ampak 
tudi za upodobitve sferičnih panoramskih slik, ki so potrebne za izdelavo 
interaktivno nadzorujočih sferičnih panoram; v nasprotju s horizontalnim 
360° pogledom je pri kroglični panorami možen tudi naklon kota pogleda 
med -180° in +180° glede na horizontalo, tako da nastane učinek 
prostorskega pogleda z vseh strani.  

Ukaz za upodobitev panorama je na voljo tako pri vrsti prikaza RTRender 
als kakor tudi pri ukazu  Upodobi posamezno sliko. 

Z vsemi nadaljnjimi ukazi, ki jih uporablja CineRender (  Posnemi film -
>  Iz poti kamere /  Študija osončenja /  Vrtenje kamere 360 
stopinj /  Orbitalni potek kamere za 360°), lahko izdelate celo 
virtualen sprehod po projektu v obliki filma za vašega naročnika, ki ga je 
moč brez dodatnih stroškov videti na različnih napravah.  

Iz vrste pogleda RTRender: 

� izberite položaj očišča, kot gledanja in žariščno razdaljo. 

� Prikličite paleto Vrsta pogleda za RTRender in pod Splošne 
nastavitve za Tip projekcije izberite vnos Sferično. 

� Upodobite sceno in shranite rezultat s Shrani vsebino okna kot 
rastrsko sliko (v kontekstnem meniju; na voljo samo v načinu 
premikanja) v JPG ali TIF format. 

� Obdelajte (sferično) panoramsko sliko z ustreznimi orodji in jo 
prikličite v pregledovalnik, s katerim lahko gledate in nadzorujete 
sferično panoramo. 

Z ukazom  Upodobi posamezno sliko (Render): 

� Nastavite centralno projekcijo (opcija Perspektiva v paleti Prosta 
projekcija) in izberite položaj očišča, kot gledanja in goriščno razdaljo. 

� Prikličite ukaz  Upodobi posamezno sliko (Render), pod 
Nastavitve kamere aktivirajte opcijo Sferično in izberite za Način 
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vnos Geografska širina, višina za sferično panoramo ali Kvader (križ) 
za 360°- oz. panoramski pogled. 

� Upodobite sceno in shranite rezultat s Shrani vsebino okna kot 
rastrsko sliko (v kontekstnem meniju; na voljo samo v načinu 
premikanja) v JPG ali TIF format. 

� Obdelajte (sferično) panoramsko sliko z ustreznimi orodji in jo 
prikličite v pregledovalnik, s katerim lahko gledate in nadzorujete 
sferično panoramo. 

 

Z ukazom  Upodobi posamično sliko (render) pridobljen rezultat upodobitve 
perspektive notranjega prostora kot sferična panoramska slika (ločljivost: 850 x 425 pik = 
razmerje 2:1; način mapiranja: Geografska širina, višina). 
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Atributi in ovrednotenje 
Izvoren XLSX format pri izvozu atributov 

Atributi in podatki s količinami so bili do sedaj izvoženi v XCA formatu, 
tekstualnem formatu ločenim z vejicami. XCA podatki so pretvorjeni v 
XAC in za modificiranje odprtin v programu Microsoft Excel. Številke 
prostorov, kot npr. 1.02 so bili lahko razumljeni kot formati za datum.  

Sedaj lahko za uvoz in izvoz uporabljate izvorni Excelov format *.xlsx; 
neželena formatirana se več ne pojavijo. Uporabite lahko tudi NEVARIS 
format *.xcax. 

Napotek: v kolikor na računalniku program Microsoft Excel ni nameščen, 
format XLSX ni na voljo in prikaže se ustrezno sporočilo. 

Izvoz 

Pri ukazih  Izvozi atribute in  Izvozi podatke o količinah lahko sedaj 
uporabite tudi format XLSX. 

Pri ukazu  Izvozi atribute sedaj izbor poti in imena datoteke ne bo 
takoj odprt. Po kliku na  Nastavitve: izvozi atribute ne določite le 
poročila in priključnega programa, ampak tudi format datoteke, pot in 
ime datoteke: poleg Allplan BCM (.xca) lahko sedaj izberete NEVARIS 
(.xcax) in Excel datoteko (.xlsx).  
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Pri ukazu  Izvozi podatke o količinah lahko sedaj izberete tudi 
poročilo, priključni program, format datoteke, pot in ime datoteke. S 
klikom na  pogovorno okno povrnete na izvorne nastavitve. 

Uvoz 

Pri uvozu podatkov z ukazoma  Uvozi atribute ali  Uvozi podatke o 
količinah lahko sedaj poleg Allplan BCM (.xca) izberete tudi NEVARIS 
(.xcax) in Excel datoteko (.xlsx). Vsi možni formati so za izbor standardno 
združeni; po potrebi lahko želeni format filtrirate.  
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Druge novosti in želje 

Dodelitev atributov preko palete 'Lastnosti' 

Do sedaj ste objektom in gradbenim elementom atribute dodeljevali 
preko posebnih ukazov, kot npr.  

 Modificiraj atribute,  Dodeli atribute poljubnim elementom ali 
drugih ukazov iz fiksnega območja del Atributi.  

Z zadnjimi verzijami Allplana je paleta Lastnosti pridobila na veljavi za 
urejanje lastnosti arhitekturnih elementov. Tudi dodeljevanje atributov 
smo sedaj dopolnili.  

Dodelitev novega atributa večim označenim objektom 

V paleti Lastnosti do sedaj ni bilo možno vsem označenim gradbenim 
elementov dodeliti novega atributa. Sedaj lahko to storite v enem 
koraku: Poleg Atributi kliknite na  

 Dodali novi atribut. Prikaže se pogovorno okno Izbor atributa; 
izberete novi atribut in potrdite s klikom na V redu - končano. 

Atributi SmartParts-ov in 3D objektov  

V paleti Lastnosti lahko sedaj dodelite in urejate atribute SmartPart-ov in 
3D objektov. 

Atributi makrojev  

V paleti Lastnosti lahko sedaj dodelite in urejate atribute enega 
polaganja makroja.  

Atributi referenčnih ploskev  

V paleti Lastnosti lahko sedaj dodelite in urejate atribute lokalnih 
referenčnih ploskev v risarski datoteki. 
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Prenesi atribute 

Pri ukazu  Prenesi atribute in podobnih ukazih, kot npr.  
 Prenesi lastnosti arhitekturnih elementov ali  Pretvorba za risbo 

rekonstrukcije je sedaj bolj jasno, kako rokovati s prenosom atributov. 
Opisi v opcijah se sedaj glasijo Nadomesti atribute (namesto Atribute v 
celoti na novo) in dodaj atribute (namesto Pripni atribute). 

Prenesi atribute 3D objektov  

Do sedaj so bili 3D objekti striktno ločeni od tistih z in tistih brez 
atributov; zaradi tega do sedaj ni bilo mogoče atributov prenesti iz enega 
3D objekta na drugi 3D objekt, ki še ni imel nobenega atributa.  

Z ukazom  Prenesi atribute je to sedaj možno brez nadaljnjega.  
 

Atributa 'Enota' in 'Vrsta obračuna' 

V Allplanu 2019 in starejših je bil atribut Enota vezan na atribut Vrsta 
obračuna, obratno pa ne. Sedaj sta atributa Enota in Vrsta obračuna 
poenotena.  
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Posodobljen Report  

Report Viewer je posodobljen; obseg in uporaba sta ostala enaka. 

S klikom na simbol ? desno zgoraj v Report Viewerju lahko sedaj 
prikažete informacije o aktualno uporabljeni verziji programov Microsoft 
Report Viewer in Microsoft SQL Server Typ. 

 
 

Nova opcija za ovrednotenje površin v poročilu 

Opcija Ugotovi rezultate površin iz natančnih ali prikazanih vrednosti iz 
 Opcij – Poročila in izračun količin deluje analogno znani opciji 

Ugotovi rezultate delnih površin iz natančnih ali prikazanih vrednosti. 

Sedaj lahko izberete ali bo rezultat izračuna izdelan iz vsote rezultatov 
delnih površin iz prikazanih ali natančnih vrednosti. Pri natančnih 
vrednostih bodo le-te prištete in rezultat bo zaokrožen na nastavljeno 
število decimalnih mest. to lahko vodi k temu, da bo prikazana navidezno 
napačno prišteta vsota.  
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Napotek: opcija Ugotovi rezultate površin iz natančnih vrednosti deluje 
le pri poročilih in spremenljivih opisih, ki vsebujejo atribute o količinah, ki 
jih je moč »dokazljivo« izračunati. 

Napotek: ko v  Opcijah - Poročila in izračun količin spremenite 
nastavitve za Število decimalnih mest in za Rezultate delnih ploskev oz. 
Izračunaj rezultate delnih ploskev iz natančnih ali prikazanih vrednosti , 
to na opise v risarski datoteki najprej nima nobenega vpliva. Za 
implementacijo nastavitve je potrebno uporabiti ukaz  Posodobi 
opise. 

 
 

Novo poročilo Stanovanjska površina, nastavljivo zaokroževanje 

Pod  Stanovanjska površina, DIN277, GD - mapa Stanovanjske 
površine boste sedaj našli poročilo Stanovanjske površine (nastavljivo 
zaokroževanje).rdlc.  

To novo poročilo kot edino upošteva novo opcijo Ugotovi rezultate 
površin iz natančnih ali prikazanih vrednosti oz.  Opcij - Poročila in 
izračun količin.  

V tem poročilu imate tudi možnost določitve števila mest za decimalno 
vejico za vmesne in skupno vsoto. S številom nastavljenih mest za 
decimalno vejico iz  Opcij - Poročila in izračun količin bodo prikazane 
samo delne površine prostorov. 

Po izračunu poročila boste v Report Viewerju - paleta Parametri - Allplan 
sistemski parametri našli parameter Format Vsota. V spustnem meniju 
poleg izberite od F1 (eno decimalno mesto) do F4 (štiri decimalna 
mesta). 
 

Zoomiranje in označevanje v drugih poročilih 

Namig: premikajte kazalec v 
poročilo na grafiko, enoznačni 
ID gradbenega elementa ali 
na opis elementa. Kazalec se 
spremeni v roko, ko obstaja 
povezava med poročilom in 
elementom na risarski 
površini. 
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Do sedaj je bilo le pri nekaterih poročilih možno s klikom na grafiko ali na 
ID gradbenega elementa možno le-tega prikazati in označiti v risarski 
površini.  

Pri tem je poročilo potrebno prikazati v Načinu za urejanje und in ne kot 
 Predogled tiskanja.  

Dopolnili smo naslednja poročila: 

� Mapa Prostori, površine etaže – DIN277 

 Bruto tlorisne površine, dimenzije.rdlc 

 Bruto vsebine prostorov, dimenzije 

� Mapa Prostori, površine etaže – DIN277 2016 

 Bruto tlorisne površine, dimenzije.rdlc 

 Bruto vsebine prostorov, dimenzije.rdlc 

� Mapa Prostori, površine etaže  - prostori 

 Sorazmerne površine oken.rdlc 

 Sorazmerne površine steklenih površin.rdlc 

 Skupine prostorov - poročilo.rdlc 

 Prostori – tlorisne površine.rdlc 

 Knjiga prostorov.rdlc 

 Geometrija prostorov.rdlc 

 Volumen prostorov z dokazilom.rdlc 

� Mapa Prostori, površine etaže – Stanovanjske površine 

 Skupine prostorov.rdlc 

 Pregled skupin prostorov.rdlc 

 Pregled stanovanjskih površin.rdlc 

 Stanovanjske in pripadajoče površine (z dimenzijami).rdlc 

 Stanovanjske in pripadajoče površine.rdlc 

 Stanovanjske površine (nastavljivo zaokroževanje).rdlc 
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 Stanovanjske površine (tabelarično).rdlc 

 Stanovanjske površine – po opisu.rdlc 

 Stanovanjske površine – po tekstu.rdlc 

 Stanovanjske površine.rdlc 

� Mapa Gradbena dela 

 Strešna kritina.rdlc 

 Strehe.rdlc 

 Temelji.rdlc 

 Telesa s količinami.rdlc 

 Rolete.rdlc 

 Dimnik.rdlc 

 Preklade.rdlc 

 Stebri.rdlc 

 Nosilci.rdlc 

 Stene po vrsti obračuna.rdlc 

 Stene.rdlc 
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Urejanje poročil z Visual Studio 2019 Community Edition 

Ko želite v Allplanu 2020 urejati lastna ali predelana poročila v RDLC 
formatu, za to potrebujete eno izmed verzij programa Microsoft Visual 
Studio, kajti do sedaj uporabljen program Microsoft Visual Web 
Developer 2008 ni več na voljo.  

Brezplačno lahko uporabite aktualno verzijo programa Microsoft Visual 
Studio 2019 Community Edition. Za urejevalnik sicer uporabljate 
Microsoft Report Designer, vseeno mora biti pretežni del tega 
razvojnega programa vseeno nameščenega na vašem računalniku.  

Potrebujete naslednje komponente: 

� Microsoft Visual Studio 2019 Community Edition  

� Prazen Visual Studio Projekt 

� Report Viewer kot NuGet Package 

� Report Designer kot dopolnitev (VSIX Setup) 

Podrobna navodila za namestitev in konfiguracijo programa Visual 
Studio 2019 Community Edition boste našli na portalu Allplan Connect 
(https://connect.allplan.com) pod Training - Documents. Tam boste našli 
tudi navodila za izdelavo in urejanje lastnih poročil.  

Napotek: obstoječa, lastna poročila lahko še naprej nemoteno 
uporabljate.  
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Pogledi in prerezi 
Pri pogledih in prerezih smo izvedli številne izboljšave. Na primer lahko 
sedaj istočasno prilagodite lastnosti večih pogledov ali prerezov 
naenkrat. S tem smo optimirali delovne postopke. 
 

Opcije 
Večina, a ne vse opcije iz pogledov armature veljajo tudi za poglede in 
prereze. Da bi to poudarili, smo v  Opcijah preimenovali stran Pogledi 
armature v Pogledi in nastavitve na novo dodelili. 
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Osna mreža v pogledih in prerezih 
Osno mrežo, ki ste jo izdelali z novim ukazom  Osna mreža, lahko 
sedaj prikažete tudi v pogledih in prerezih. V kolikor se v 
pogledu/prerezu nahaja vsaj ena presečna točka osne mreže, lahko po 
odlaganju pogleda/prereza s pomočjo nitnega križa določite položaj 
opisa osi po višini. V opcijah za vnos lahko pri tem izberete, ali bodo črte 
osi izdelane od zgoraj ali od spodaj. 

Za naknadno spreminjanje obsega osi imate na voljo ukaz  
Dodaj/odstrani osi. S tem lahko osi naknadno prikažete v pogledih in 
prerezih, ki se pri izdelavi nahajajo v drugi risarski datoteki ali pa ste jih 
izdelali s pomočjo strukture zgradbe. Pri tem aktivirajte tako pripadajoče 
poglede oz. prereze, kakor tudi risarsko datoteko, v kateri se nahaja osna 
mreža. 
Novi ukaz boste našli v območju nalog Prerezi in za spreminjanje kot 
nadomestek ukazan  Samodejno osi v poglede v kontekstnem meniju 
pogleda oz. prereza. 

Ukaz  Samodejno osi v poglede, s katerim ste osno mrežo, ki ste jo 
izdelali z ukazom  2D osna mreža, lahko prikazali v pogledih in 
prerezih, boste sedaj našli samo še v zavihku Prilagodi pogovornega 
okna Konfiguracija v kategoriji Dodatni ukazi s simbolom. 
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Potek in opis prereza 
Predogled poteka prereza 

V kolikor je pri izdelavi poteka prereza prikaz presečne črte aktiviran, bo 
sedaj pri določitvi smeri pogleda potek prereza v predogledu prikazan s 
puščicami prerezne črte. 

 

Položaj po višini pri prerezu od pogleda/prereza 

Pri določitvi poteka prereza znotraj obstoječega pogleda ali prereza bo v 
osnovi razširitev prevzeta pravokotno na risarsko ravnino iz kliknjenega 
pogleda/prereza. Ti vrednosti sta bili do sedaj vedno vneseni kot zgornji 
rob in spodnji rob. Vendar vrednosti sedaj ustrezajo le pri kliku pogleda 
od zgoraj dejanski razsežnosti po višini. 

Ker se razsežnost po višini pri prerezih iz pogledov/prerezov v x in y 
smeri za zgornji rob in spodnji rob izračuna šele iz določitve poteka 
prereza, bosta v teh primerih ta parametra po kliku na pogled prereza 
skrita. Poleg tega bo sedaj v osnovi skrit tudi parameter Višina iz 
elementov. 

Risarska datoteka pri poteku prereza 

Pri izvoru poteka prereza v paleti Izdelaj prerez bo poleg opisa prereza v 
oklepajih prikazana tudi številka risarske datoteke, v kateri se potek 
prereza nahaja. S tem je možen jasen izbor, v kolikor se v različnih 
risarskih datotekah nahajajo istoimenski poteki prereza. 
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Pogled plošče od spodaj pri modifikaciji 

Pri modifikaciji potekov prereza, ki ste jih izdelali z Razširjeno metodo, 
imate sedaj na voljo tudi parameter Pogled plošče od spodaj. 

Opis prereza pri kopiranju 

Pri kopiranju potekov prereza bo ime prereza samodejno »prišteto«. 
Uporabljeno bo naslednje ime, ki je med izdelanimi poteki prereza 
naslednje po vrsti. 

Spremeni položaj opisa prereza 

S pomočjo novega ukaza  Prestavi opis prereza v območju nalog 
Prerezi spremenite opis vseh prerezov aktivnega dokumenta, kakor tudi 
risarskih datotek, ki so aktivne v ozadju. 

Po izboru ukaza v pogovorno okno vpišete ime prereza, s katerim naj se 
začne preimenovanje vseh prerezov. Po potrditvi vnosa bodo vsi opisi 
prerezov spremenjeni in ukaz bo samodejno končan. 

Pri kombinaciji črk in številk se bo prištevanje vedno začelo na zadnjem 
mestu. Pri tem po 9 sledi 0 in po Z sledi A. 
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Mnogotera modifikacija 
Po aktiviranju ukaza  Modificiraj pogled, prerez v območju nalog 
Prerezi lahko sedaj preko vnosa območja ali s pomočjo ukaza Seštevanje 
hkrati aktivirate več pogledov in prerezov ter ponujene parametre 
modificirate v enem koraku. 

V kolikor izbrani pogledi in prerezi vsebujejo različne nastavitve, bodo le-
ti ustrezno prikazani. Tudi pri različnih nastavitvah jih sedaj lahko 
spremenite v novo skupno. 
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Posebnosti pri izvornih risarskih datotekah 

Za izvorne risarske datoteke bodo vedno vnesene vse referenčne 
risarske datoteke aktiviranih pogledov in prerezov. Opis "spremenljivo" 
se tukaj ne prikaže. Ali je risarska datoteka sestavni del vseh pogledov in 
prerezov kot izvorna risarska datoteka ali ne, je razvidno v pogovornem 
oknu Izberi risarske datoteke. Nadzorni kvadratek risarskih datotek, ki 
niso dodeljene vsem pogledom in prerezom, je prikazan zapolnjeno. 
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Prikaz pri različnih plasteh 

V kolikor aktivirani pogledi in prerezi vsebujejo različne nastavitve 
vsebovane plasti, bo to v pogovornem oknu Filter plasti prikazano na 
naslednji način: 

 

V kolikor je nastavitev za vsebovane plasti enaka, vendar je obseg vidnih 
plasti različen, bodo plasti, ki v vseh aktiviranih pogledih in prerezih niso 
vidni, prikazane z naslednjo grafiko:  
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Druge izboljšave 
Referenčne risarske datoteke v kontekstnem meniju 

Enako kot pri pogledih armature lahko sedaj tudi pri pogledih in prerezih 
prikažete seznam risarskih datotek, ki se v njih nahajajo ali pa jih 
postavite v aktivno oz. pasivno stanje. 

 

Brez prekinitve ukaza na koncu 

Pri izdelavi pogledov z ukazom  Izdelaj pogled ostane po odlaganju 
pogleda in morebitnem opisovanju osi Izdelaj pogled odprta in lahko 
takoj izdelate nov pogled. 

Pri izdelavi prerezov z ukazom  Izdelaj prerez ostane po odlaganju 
prereza in morebitnem opisovanju osi Izdelaj prerez odprta in lahko 
takoj izdelate nov prerez. 
če ste prerez izdelali iz obstoječega pogleda ali prereza, bodo novi 
prerezi izdelani iz istega pogleda oz. prereza, dokler ne pritisnete tipke 
Esc. Po tem imate na voljo naslednje možnosti: 

� Tako v podatkih modela izdelate naslednje poteke prereza. 

� Aktivirate naslednji pogled ali naslednji prerez in izdelate nove 
poteke prereza. 

� Končate ukaz s pritiskom na tipko Esc. 

Prerez preko kontekstnega menija 

V kolikor se v aktivni risarski datoteki že nahaja potek prereza in ga želite 
uporabiti za izdelavo novega poteka prereza, lahko ukaz  Izdelaj 
prerez prikličete tudi preko kontekstnega menija. V tem primeru se 
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paleta Izdelaj prerez takoj odpre in po odlaganju poteka prereza se ukaz 
takoj konča. 

Odstrani/dodaj elemente 

Pri delu z lastnim ukazom  Odstrani/dodaj elemente bodo sedaj 
aktivirani elementi iz aktiviranih pogledov/ aktiviranega prereza takoj 
prikazani. 
Klik desne tipke na miški v risarsko površino za potrditev vašega izbora je 
potreben samo v primeru, da uporabite ukaz v paleti Izdelaj / modificiraj 
pogled oz. Izdelaj / modificiraj prerez. 

Projekcija pri pogledih 

Pri delu z ukazoma  Izdelaj pogled in  Modificiraj pogled lahko 
sedaj v pod-paleti Prosta projekcija s klikom na  Prevzemi lastnosti v 
okviru palete kliknete okno, iz katerega prevzamete nastavitve 
projekcije. 

Pogledi armature s predlogami opisov in prikaza 

Pri izdelavi pogledov in prerezov z armaturo lahko sedaj v pod-paleti 
Opis v območju Armatura določite, da bodo upoštevane nastavitve iz  
Opcij, na strani Pogledi – prikaz in Pogledi – opis. Pri tem aktivirajte 
posamezno opcijo. 
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Visual Scripting 
Visual Scripting 

Allplan Visual Scripting ste lahko kot tehnični predogled že spoznali v 
verziji 2019. Visual Scripting je orodje za grafično »skriptanje« 
(programiranje) določenih objektov in je idealno orodje za parametrično 
modeliranje kompleksnih oblik, za izdelavo pogosto uporabljenih 
objektov kakor tudi za avtomatizacijo delovnih postopkov.  

� Visual Scripting je program znotraj Allplana, ki se po aktiviranju pojavi 
v lastnem oknu; medtem ostane Allplan odprt v ozadju. 

� Pred-definirane kode programa, tako imenovani »nodes«, so 
postavljeni v delovno območje delovnega okna programa in so med 
seboj na določenih mesti povezani. 

� Script in palete s potrebnimi parametri so odprte. Parametre lahko 
spremenite v paleti, neposredno v »node-u« ali preko prijemališč. 

� Spremembe se v modelu takoj prikažejo. 

� Po tem se script shrani. Nastane Phyton Part, ki ga lahko shranite v 
knjižnico. 

� Po dvokliku na dokončan, v risarsko datoteko odložen objekt se 
prikaže paleta Lastnosti; tu lahko spremenite parametre objekta in 
ga ponovno shranite (znan način dela). 

� "Getting Started" vam ponuja kratek pregled o delovanju in vam 
omogoča hiter vstop. Za aktiviranje "Getting Started" kliknite po 
zagonu Allplan Visual Scripting v funkcijsko vrstico Visual Scripting 
uporabniškega okna na  Pomoč in potem na Getting started. 

� V knjižnici se nahaja več kot 30 primerov dokončanih skriptov. 
Kliknite v funkcijsko vrstico Visual Scripting uporabniškega okna na 

 Odpri in v levem stolpcu pogovornega okna Odpri izberite mapo 
Examples. 

Za verzijo 2020 smo funkcionalnosti odločilno razširili, na novo oblikovali 
uporabniški vmesnik, razširili število nodes in še veliko več. 
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� Novo: v knjižnici je na voljo veliko nodes, iz katerih lahko izdelate 
skript. 

� Novo: v kolikor skripta ni moč zagnati, boste prejeli informacije o 
korekturah. 

� Novo: z Allplanom 2020 se Visual Scripting standardno nahaja v 
nalogi Uporabniški objekti:  Allplan Visual Scripting. 
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Allplan mednarodno 
Internacionalizacija 

Za boljšo podporo projektov po standardih ZDA smo v Allplan 2020 
dodali številne dopolnitve, še posebej na področju armature: tako so 
sedaj na voljo standardizirane oblike palic, prilagodili smo legende 
armature in dodali vmesnik za proizvajalca armature aSa in Soulé. Poleg 
tega so podprte navojne palice proizvajalca HRC. 
 

Nova legenda armature 

V ukazu  Legenda palic smo dodali legendo Seznam palic - ACI. 
Legenda vsebuje pozicije palic po ključih oblike brez oblike krivljenja. 
Dolžine so prikazane v angleških merah. 
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Iizvoz armature s palicami 

V območju nalog Okroglo jeklo naloge Armatura imate sedaj na voljo dva 
nova ukaza za prenos informacij o jeklu in krivljenju palic v programa za 
proizvodnjo aSa oz. Soule. 

Po izboru želenega ukaza  Izvoz aSa ali  Izvoz Soule v pogovornem 
oknu dodate potrebne informacije, kot npr. mesto in ime datoteke za 
izvoz podatkov . Vnosi so deloma samodejno izvedeni in jih lahko v veliki 
meri sami spremenite. 

 

Po potrditvi pogovornega okna bo izdelana TEK oz. XML datoteka, ki v 
prvem koraku vsebuje najpomembnejše parametre. Trenutno 
poligonalno položena armatura in mreže še niso upoštevani. 
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Dodatni atributi 

Za prenos potrebnih parametrov v okviru novih ukazov za izvoz in 
izdelavo legend za izbrane oblike palic smo na področju inženirstva 
dodali naslednje atribute: 

� Udarna sila 

� Premaz 

� Armatura artikel, Armatura opis, Armatura posebna komponenta in 
Armatura verzija 

� Dimenzije krivljenja ACI [a-r] kakor tudi posamezne Dimenzije 
krivljenja ACI [a] do [r] 

� Prekrivanje palic 

� Oblika 

� Last 

� Razred vidnega betona 

� Oblika palice-ključ ACI 
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HRC povezovalna in sidrna tehnika 

V ukazu  Mufa, navoj, priključna palica območja nalog Okroglo jeklo 
smo dodali proizvajalca HRC. Poleg elementov za ZDA lahko v katalogu 
artiklov izberete tudi elemente, ki so dobavljivi v Evropi in Kanadi. Z 
izjemo elementov HRC 670 serije so vsi elementi dobavljivi fco. 
gradbišče. Za izdelavo je vedno potrebno navesti dolžino palice, vključno 
s HRC elementom. 

Trenutno so na voljo vsi programi Standard Couplers und Position 
Couplers HRC 400 serije in T-headed Bars HRC 100 serije. 
poleg tega so za Evropo na voljo elementi HRC 220 serije, HRC 200 serije 
in Steel-Concrete Fixing HRC 700 serije, kakor tudi elementi za ZDA T-
Head serije HRC 670 in Headed Rebar serije HRC 555. 

 

Upoštevajte, da bo pri varjenju (trenje) rotacijski premik zaustavljen 
neodvisno od položaja HRC elementa. Zato sta lahko pri palicah s 
sidranjem na obeh koncih štirikotni sidrni plošči med seboj »zasukani«. V 
kolikor je položaj sidrnih plošč pomemben, uporabite okrogle sidrne 
plošče (HRC 150) na eni ali na obeh straneh palice. 
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Napotki za namestitev 

Upoštevajte, da katalogi proizvajalcev pri posodobitvi programa z vrsto 
namestitve Po meri niso samodejno izbrani in potemtakem tudi niso 
nameščeni. Novi proizvajalci so sicer vneseni, a podatki ne bodo 
nameščeni. Za namestitev aktualnih katalogov pri posodobitvi tipa Po 
meri, pod Specifični podatki pisarne aktivirajte vnos HRC ali izberite tip 
namestitve Standard. 
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Druge novosti in želje 

Izboljšane standardne nastavitve za ZDA 

Standardne nastavitve za ZDA smo na željo in potrebe strank prilagodili – 
časovno zamudne nastavitve po prvem zagonu programa niso več 
potrebne. 

Med drugim smo prilagodili naslednje standardne nastavitve: 

� Prikaz nitnega križa 

� Teksti in kotiranje 

� Prikaz oblog 

� Marke betona 

� Dolžine in razmaki palic,  

� Dolžine in širine mrež, meje polaganja za ostanke mrež 

� BAMTEC dolžine palic, teža preprog 

� ... 
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Uporabniški vmesnik 
Novo pogovorno okno za bližnjice 

Za hiter dostop do pogosto uporabljenih ukazov smo razvili novo 
pogovorno okno za bližnjice. V pogovornem oknu Orodjarna za hiter 
dostop boste v spustnem seznamu, pod  Pred-nastavitve našli nov 
ukaz  Bližnjice. Tu odprete pogovorno okno Ukazi na tipkovnici, v 
katerem lahko definirate ali modificirate vaše bližnjice. 

 

Na levi strani je na voljo seznam Območij nalog iz Actionbar-a, na desni 
strani pa so prikazani Ukazi posameznih območij nalog, kakor tudi že 
dodeljene bližnjice. Splošni ukazi brez simbola ali dodelitev 
posameznemu območju nalog se nahajajo v tem seznamu pod Dodatni 
ukazi oz. Dodatni ukazi brez simbola. 

V zgornjem območju pogovornega okna Ukazi na tipkovnici je na voljo 
polje za vnos  za Iskanje. Tu lahko iščete ukaze, katerim želite dodeliti 
bližnjico. 

Ko se v desnem delu tabele prikaže ukaz, kateremu želite dodeliti 
bližnjico, kliknite v ustrezno polje v stolpcu Bližnjice in vnesite želeno 
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kombinacijo tipk. V kolikor je kombinacija že zasedena, boste prejeli 
ustrezno obvestilo. 

Gumbi v pogovornem oknu ukazi s tipkovnico 

� S klikom na Izvozi lahko definirane bližnjice na poljubno mesto 
izvozite v *.shc datoteko. 

� S klikom na Uvozi namestite *.shc datoteko. Na koncu so uvožene 
bližnjice prikazane pri posameznih ukazih. 

� S klikom na Povrni spremembe povrnete in vzpostavite izvorno 
stanje. 

� S klikom na Shrani bodo nastavitve za posameznega uporabnika 
shranjene v register. 

 

Orodjarna za hiter dostop 
Nekatere pogosto uporabljene ukaze smo vstavili Orodjarno za hiter 
dostop. 
 

Dopolnjen spustni seznam »Pogled« 

Ukaze  Definiraj mrežo,  Mreža vkl/izk in  Prikaži koordinatni 
križ, ki so se do sedaj nahajali izključno v območju nalog Delovno okolje, 
se sedaj nahajajo tudi v spustnem seznamu Pogled. 
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Ukaz »Shrani in naloži« 

V povezavi z Allplan Share pogosto uporabljen ukaz  Shrani in naloži 
je sedaj na voljo neposredno preko Orodjarne za hiter dostop: 

 
 

Druge novosti in želje 

Paleta objekti - prosojnost 

V paleti Objekti se, razvrščeni po določenih kriterijih, nahajajo vsi objekti, 
ki so trenutno aktiviranih risarskih datotekah (s statusom aktivna ali 
aktivna v ozadju ali pasivna). Te kriterije razvrščanja smo dopolnili še z 
enim - Prosojnost. 

Napotek: nastavitev prosojnosti bo sedaj vidna v vrsti prikaza Animacija. 
Predpostavka za to je, da je v  Opcijah, stran Delovno okolje - Prikaz v 
območju Stojno pospeševanje - grafika aktivirana opcija OpenGL za 
okno z grafiko.  

Sedaj je možno objektom dodeliti prosojnost. To je v enem koraku 
možno za vse elemente kakor tudi posamično. Pri tem so na voljo 
naslednje možnosti: 

 =  od 0% do 100% (v korakih po 20%-) 
Izbor jakosti prosojnosti se odpre, ko s kazalcem pokažete na simbol. 

  = prikaže, da se v tem hierarhičnem nivoju nahajajo objekti, katerim 
je moč dodeliti prosojnost in objekti, katerim prosojnosti ni moč dodeliti. 

  = prikaže, da se v tem hierarhičnem nivoju nahajajo objekti, katerim 
je dodeljena prosojnost 100% - zaradi tega v Animaciji ne bodo vidni. 

Pri objektih, katerim prosojnosti ni moč dodeliti (npr. 2D objekti) se pri 
kazalcu pokaže naslednji napotek: prosojnost za te objekte ni na voljo. 

Napotek: nekaterim 3D objektom (npr. SmartParts) trenutno prosojnosti 
ne morete dodeliti. V kolikor gradbenemu elementu (npr stena), ki 
vsebuje tovrstni objekt (npr. vratni element kot SmartPart), dodelite 
prosojnost, bodo le-ti postali nevidni. Ko prosojno z izključite so vsi 
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objekti ponovno vidni.  
ta nastavitev velja izključno za vrsto prikaza Animacija.  
 

Paleta Lastnosti za urejanje 

Možnosti urejanja v paleti Lastnosti smo dopolnili; med drugim lahko 
modificirate naslednje elemente oz. gradbene elemente: 

� 3D krivulje (tip krivulje, stopnja, zaprto, nadzorne točke in točke 
interpolacije) 

 

Razširjena velikost dokumenta 

S pomočjo Hotline orodja docsize (Allmeni - Servis – Hotline tools) imate 
možnost vašemu računalniku prilagoditi velikost delovnega pomnilnika, 
ki je rezerviran za delo z risarskimi datotekami. 

Velikost dokumenta lahko nastavite na največ 2048 MB. To priporočamo 
samo pri zelo veliki količini podatkov in pri zelo dobrem računalniku 
(hiter procesor, 16 GB delovnega pomnilnika ali več).  
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Nove nastavitve poti v Opciji Delovno okolje 

V  Opcijah Delovno okolje – Nastavitve poti lahko sedaj določite nova 
Mesta za shranjevanje: 

� Nameščene risarske datoteke/izvozi risbo z resursi 

� Nameščene risarske datoteke/uvozi risbo z resursi 

� Shema pogleda 

Pred-nastavljene je nazadnje izbrana pot. 

Nastavitve poti za PDF izvoz 

Prav tako smo spremenili pred-nastavitev za PDF izvoz: sedaj je pred-
nastavljena nazadnje izbrana pot in ne več posamezen projekt. 
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Izmenjava podatkov 
Vmesniki 

IFC vmesnik stalno razvijamo. S celovito podporo NURBS teles pri uvozu 
smo sedaj izboljšali tudi uvoz teles proste geometrije. Poleg tega lahko 
sedaj pri uvozu in izvozu različne atribute pravilno dodelite.  

Nekatere izboljšave smo razvili vzporedno za Allplan 2020 in Allplan 
2019-1. Novosti, ki so preko popravkov (Hotfix) že uvedeni v Allplan 
2019 na tem mestu niso omenjene. 

SketchUp vmesnik sedaj podpira format 2018, CPIXML izvoz je 
posodobljen na verzijo 1.7.  
 

IFC dodelitev atributov 

Pri delu v BIM projektu uporabniki pogosto prejmejo nalogo, da nekatere 
atribute dodelijo točno določenemu »Property Set-u«. Možnost 
dodelitve atributov za uvoz in izvoz IFC podatkov je v Allplanu 2017 
skrita; pri tem je potrebno urejati različne datoteke za IFC 2x3 in IFC 4.  

Pri ukazih  Uvozi IFC podatke in  Izvozi IFC podatke (novi vmesnik) 
lahko sedaj atribute dodeljujete z urejevalnikom. V Allplan 2020 
razlikovanje po IFC verziji ni več potrebno; vnos verzije je v glavi 
datoteke s konfiguracijo odpadel ali pa ni upoštevan.  

Smernice za dodelitve atributov iz »BIM Execution Plan-a« (BIM razvojni 
načrt) lahko sedaj preko urejevalnika sestavite neposredno v 
razpredelnici. 

� Datoteke s konfiguracijo z dodeljenimi atributi lahko prikličete iz 
poljubne mape.  

� Obstoječe lastne dodelitve atributov lahko prikličete in urejate. 

Izbor datoteke s konfiguracijo za dodelitev IFC atributov 

Datoteke s konfiguracijo uporabnika so bile do sedaj samodejno izbrane, 
ko so imele določeno ime in so se nahajale v mapi USR\local. Te omejitve 
so merodajne samo pri starih vmesnikih. Ko uporabljate novi vmesnik 
datoteko s konfiguracijo neposredno izberete pri uvozu ali izvozu, in 
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sicer v pogovornem oknu Nastavitve IFC izvoz, uvoz, ki se prikaže s 
klikom na  Nastavitve. 

V zavihku Profili za izmenjavo v območju Dodelitev atributov so na voljo 
datoteke s konfiguracijo, ki ste jih enkrat že uporabili; s klikom na Poišči 
izberete druge datoteke in s klikom na novo izdelate novo datoteko s 
konfiguracijo. Datoteka, ki je za izbrana za aktualen uvoz ali izvoz je 
označena s . 
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Urejevalnik za dodelitev atributov 

V pogovornem oknu Nastavitve IFC izvoz, uvoz odprite Urejevalnik za 
dodelitev atributov na enega izmed naslednjih načinov: 

� V območju Dodelitev atributov kliknite na Poišči..., izberite pot in 
datoteko Dodelitve atributov in jih vstavite v izbor. Potem dvokliknite 
Dodelitev atributov. 

� Dvokliknite na Dodelitev atributov, ki se že nahaja v izboru. 

� Aktivirajte eno Dodelitev atributov, ki se že nahaja v izboru in kliknite 
na redi. 

� Kliknite na Novo..., določite pot in ime nove Dodelitve atributov in 
kliknite na Shrani. 

 

Urejevalnik je ločen na dva dela: 

� Pri uvozu bo v območju levo razvrščeno po »Property Sets«, pri 
izvozu po Allplanovih objektih. Generalne dodelitve atributov veljajo 
za vse »Property Sets« oz. objekte. Poleg tega lahko izdelate 
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specifične dodelitve, ki »nad-definirajo« posamezne splošne 
dodelitve. 

 Pri Izvozu ročno vpišete imena »Property Sets«. 

 Pri Izvozu izberete Allplanov objekt s klikom na  iz polja s 
seznamom. Pred-definirani so naslednji objekti: Beam, 
BuildingElementProxy, Chimney, Column, Covering, 
CurtainWall, Door, ElementAssembly, Footing, Furniture, 
Member, Opening, Pile, Plate, Railing, Ramp, Roof, 
ShadingDevice, Slab, Space, Stair, Wall, Window  
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 Nadaljnje opise Allplanovih objektov vpišete ročno. Pod ločilno 
črto se v seznamu nahaja do 20 prostih opisov objektov. Pri 
novih vnosih bo izbrisan vnos, ki se nahaja na vrhu seznama. 

 Ko označite objekt, ki lahko sestoji iz večih slojev, s klikom na  
pod njega vstavite nov sloj. Večslojni objekti v Allplanu so: 
Covering, Opening, Roof, Wall. 

� V območju levo izberete objekte, katerim želite dodeliti atribute.  

� V območju desno so »Property Sets« oz. Allplanovim objektom 
dodeljeni atributi:  

 pri uvozu IFC datoteke v Allplan IFC atributu (IFC Property) 
dodeljen Allplanov atribut.  

 Pri izvozu iz Allplana v IFC bo Allplanovem atributu dodeljen IFC 
atribut (IFC Property) vključno s skupino atributov (Property 
Set).  

� Ukazi v upravitelju so znani: s klikom na  izbrišete »PSets«, objekte 
ali dodeljene atribute, s klikom na  dodate nove »PSets«, objekte 
ali atribute. S klikom na  odprete pogovono okno Izbor atributov 
in izberete Allplanov atribut.  

� Opombe dodelitve atributov so označene s simboloma  oz. . 
Dodatne informacije boste našli v stolpcu »Annotations«, v 
»Tooltipp-u« simbola. Pri praznih ali neveljavnih dodelitvah dodelitve 
atributov ni moč shraniti. 

Podrobnosti o urejevalniku boste našli v pomoči programa Allplan, pod 
'IFC Attribut assignment, important steps' in 'Editor for IFC Attribut 
assignment'.  
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Nova opcija: prenešeni bodo samo mapirani atributi 

Z opcijo Preneseni bodo samo mapirani atributi v pogovornem oknu 
Nastavitve IFC izvoz, uvoz ni več potrebno vsakič prenesti vseh 
Allplanovih atributov objekta; sedaj lahko prenos omejite na posebej 
dodeljene atribute objekta. 

 

Prednost pri dodelitvi atributov  

� Visoka prednost ima za uporabnika specifično dodelitev atributa, ki je 
aktivirana v Nastavitvah za IFC izvoz, uvoz oz. dodelitev atributa, ki 
se nahaja v mapi ...\USR\Local.  

� Srednja prednost ima za uporabnika specifično dodelitev atributa, ki 
se nahaja v mapi pisarne ...\STD\Ifc. 

� Nizka prednost ima za uporabnika specifično dodelitev atributa, ki se 
nahaja v mapi ...\ETC\Ifc. 

Dodelitev atributov in profil za izmenjavo 

V profilu za izmenjavo bo shranjena aktualna dodelitev atributov. Ko 
izberete profil za izmenjavo, bodo pripadajoče dodelitve atributov 
samodejno nameščene. 
 

IFC ID 

V Allplanu se sedaj nahaja neodvisen IFC ID, ki se prenese pri uvozu ali 
izvozu IFC datoteke. IFC ID služi jasni označitvi objektov. Prikazan je v 
Allplanu in v IFC pregledovalnikih. To olajša identifikacijo gradbenih 
elementov v Allplanu in pregledovalniku.  
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IFC izvoz 

IFC 2x3 izvoz plošč, talnih plošč, streh in odprtin 

Pri izvozu plošč, talnih plošč, streh in odprtin v format IFC 2x3 z novim 
vmesnikom je prišlo do nekaj sprememb pri »QuantitySets«. 

»Quantities« (podatki o geometriji in količinah) plošč in talnih plošč, 
katerim je bil do sedaj dodeljen »QuantitySet« SlabBaseQuantities, bo 
po novem dodeljen »PropertySet# AllplanQuantities. te »Quantities« se 
v IFC standardu ne nahajajo in jih dodatno dobavlja Allplan. IFC 
standardu ustrezne »Quantities« so še vedno vsebovane v »QuantitySet-
u« SlabQuantities. 

Hkrati s poenotenjem imenovanja »QuantitySets« smo pri strehah 
RoofBaseQuantities nadomestili z RoofQuantities in pri odprtinah 
OpeningElementBaseQuantities z OpeningElementQuantities. 
 

Druge novosti pri IFC izvozu 

Pri ukazih  Izvozi IFC podatke in  Izvozi IFC podatke (novi vmesnik) 
lahko atribute dodelite s pomočjo urejevalnika. V Allplanu 2020 
razlikovanje po verziji IFC ni več potrebno; vnos verzije je v glavi 
datoteke s konfiguracijo odpadel ali pa ni upoštevan.  

pri  Izvozi IFC podatke (novi vmesnik) so na voljo naslednje novosti:  

� Pri izvozu v IFC iz Allplana bodo odprtine prenesene samo pri 
določenih gradbenih elementih. To so: 

 Stena (IfcWall) 

 Nosilec (IfcBeam) 

 Steber (IfcColumn) 

 Plošča (IfcSlab) 

 streha (IfcRoof) 

 Temelj (IfcFooting) 

 BuildingElementProxy 

Če je gradbenemu elementu dodeljen drug IfcObjectType (npr. 
IfcPlate namesto IfcSlab), odprtine ne bodo prenešene. 

� Ko je Allplanovemu objektu dodeljen IfcObjectType, bo objekt 
prenešen kot BRep (ploskovni model). Ko dodeljeni IfcObjectType 
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ustreza izvornemu Allplan Elementtyp-u, bo dodelitev ignorirana in 
element – v kolikor je to možno – ne bo prenesen kot BRep. S tem 
smo preprečili nenamenske izgube kvalitete pri izvozu IFC. 

� Z  Nosilni steber in  Nosilna greda izdelani Nosilni objekti bodo 
v IFC izvoženi kot izvlečeni elementi (izvlečena telesa). 

� Pri IFC izvozu iz Allplana bodo prenešeni naslednji objekti, ki so bili 
izdelani z nalogama Krajinarstvo in Urbanizem: 

 rastline, zemljišča in predpisane oznake risbe bodo preneseni kot 
IfcGeographicElement. 

 Poti bodo prenesene kot IfcCivilElement. 

 Stavbe bodo prenesene kot IfcBuildingElementProxy. 

� Preneseni bodo opisi večine arhitekturnih elementov. 

� Pri izvozu vrat in oken prejme »PropertySet« AllplanAttributes 
dodatek v oklepajih (za okenski makro, škatlo z roleto, okensko 
polico…); to vodi k težavam pri ovrednotenju. Sedaj ta dodatek 
odpade pri izvozu v format IFC4, če v  Nastavitvah IFC izvoz, uvoz 
je izključena opcijah Kombiniraj odprtine z makroji. 

 
 

IFC uvoz 

Obseg funkcionalnosti t.i. 'novega' IFC vmesnika smo v zadnjih popravkih 
za Allplan 2019 in za aktualno verzijo Allplan 2020 tako dopolnili, da jih 
lahko kot standard uporabite ne le za IFC izvoz, ampak tudi za IFC uvoz. 

Ko aktivirate ukaz  Uvozi IFC podatke bo tudi za uvoz priklican novi 
vmesnik. Do sedaj ste za to uporabljali ukaz Uvozi IFC 4 podatke. Četudi 
boste IFC datoteko v Allplan vstavili z metodo »povleci in spusti« ali pa 
boste IFC datoteko dvokliknili, bo za uvoz uporabljen 'novi' vmesnik. 

'Običajen' vmesnik je v Allplanu 2020 še vedno na voljo, sedaj ga 
odprete z ukazom Uvozi IFC 2x3 podatke. V prihodnjih verzijah Allplana 
ta ukaz ne bo več na voljo. 
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IFC ZIP – neposreden uvoz 

Z 'novim' vmesnikom lahko sedaj v Allplan neposredno uvozite tudi 
datoteke formata IFC ZIP Pri uvozu lahko izberete naslednje formate: IFC 
4, IFC XML 4, IFC 2x3, IFC XML 2x3, XML in IFC ZIP. 

 
 

Druge novosti pri uvozu IFC 

Pri ukazu  Uvozi IFC podatke (novi vmesnik) sta na voljo še dve 
novosti:  

� Pri uvozu IFC podatkov boste v Nastavitvah za IFC izvoz, uvoz pod 
Razširjene opcije našli novo opcijo Uvozi vse elemente kot telesa s 
količinami. To opcijo uporabite v primeru, ko za vaše delo 
potrebujete samo geometrijo elementov brez atributov. Ta opcija je 
standardno deaktivirana.  

� Elementi, ki so združeni pod enim »IfcElementAssembly« (kot npr. 
IfcReinforcingBars) na splošno v Allplan ne bodo več uvoženi kot 
telesa s količinami, ampak kot Skupina elementov iz originalnih 
elementov. V kolikor je opcija Uvozi vse elemente kot telesa s 
količinami aktivna, bodo v skupino združeni elementi preneseni kot 
skupina elementov teles s količinami.  

� Tipa profilov IfcIShapeProfile in IfcAsymmetricIShapeProfile bosta pri 
prenosu upoštevana.  

� Izvlečena telesa oz. izvlečene ploskve z IfcTrapeziumProfileDef kot 
profil bodo pri uvozu upoštevani.  
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Vrednosti atributov iz Bimplus 
Uvoz vrednosti atributov 3D teles iz Bimplus-a 

Do sedaj je bila možnost uvoza aktualne dodelitve atributov gradbenih 
elementov iz Bimplus projektov omejena le na Allplanove arhitekturne 
elemente (stena, plošča, steber, itn.). 

Od sedaj je možen uvoz atributov poljubnega 3D telesa. 

Pri tem kot do sedaj uporabite ukaz  Uvozi vrednosti atributov iz 
Bimplus-a (Naloga Skupinsko delo -> območje nalog Bimplus). Dodatne 
informacije o tem boste našli v Allplan pomoči pod "Project planing with 
standardised Bimplus Attributsets". 
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UTM transformacija koordinat 
Do sedaj so bile UTM, Gauß-Krüger ali Swissgrid koordinate pri izmenjavi 
podatkov obravnavane kot koordinate odmika. Sedaj lahko pri  Uvozu 
AutoCAD in MicroStation datotek v  Nastavitvah preklopite 
Transformacijo koordinat iz UTM koordinatnega sistema na Gauß-
Krüger-jev koordinatni sistem. 
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Transformacija koordinat (samo uvoz) 

Tu izvedete transformacijo podatkov iz UTM koordinatnega sistema v 
Gauß-Krüger-je koordinatni sistem. Prikaže se aktualna dodelitev. Izvorni 
sistem, ciljni sistem in NTv2 mrežna datoteka se prikažejo v datoteki s 
protokolom.  

S klikom na  se odpre pogovorno okno Nastavitve za izvoz, uvoz za 
izbor koordinatnega sistema: 

Država 
Tu izberete državo in po potrebi del države (zvezna dežela).  

NTv2 datoteka 
Tu izberete ustrezno mrežno datoteko.  

Izvorni sistem 
Tu izberete koordinatni sistem izvorne datoteke. Skladno s INSPIRE 
smernico je to UTM koordinatni sistem.  

Ciljni sistem 
Tu izberete želeni Gauß-Krüger-jev koordinatni sistem.  

Obrni smer transformacije 
Tu izberete, v katerem sistemu bo izvedena transformacija koordinat. 

Info 
Tu so prikazane dodatne informacije. Sem sodijo tudi referenčni izvori za 
mrežne datoteke, ki jih Allplan ne sme dati na voljo.  
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Točkovni oblaki 
V sodelovanju s podjetjem Scalypso smo za Allplan razvili vtičnik za 
obdelavo točkovnih oblakov. S pomočjo pretvornika, ki se nahaja v 
vtičniku prevzamemo podatke skeniranja v različnih formatih, tako v 
nevtralnem formatu ASTM E57, kakor tudi v formatih proizvajalcev Faro, 
Leica, Riegl, Topcon, Trimble in Zoller+Fröhlich ter v ASCII formatih. Na 
koncu izbrane 3D točke prenesete v vaš Allplanov projekt za bolj 
intenzivno rabo je na voljo razširjena verzija, ki jo je moč prilagoditi 
vašim potrebam. S tem je med drugim možno samodejno izdelati 
horizontalne prereze, s pomočjo katerih lahko hitro natančno izdelate 
tlorise ali modele stavb. 
 

Namestitev vtičnika Scalypso  

Podatki za namestitev vtičnika Scalypso Plug-in so na voljo na portalu 
Allplan Connect (https://connect.allplan.com). V Allmeni-ju pod Servise - 
Scalypso vtičnik lahko spletno stran za snemanje neposredno odprete. 

V Actionbar-u pod Skupinsko delo - uvoz ukaza Scan Converter in Scan 
Modeler že nahajata. Za uporabo teh ukazov namestite Scalypso.  
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Druge novosti in želje 

CPIXML vmesnik 

Aktualni format 

Pri ukazu  Izvozi CPIXML podatke lahko sedaj nastavite Tip datoteke. 
Aktualen format je CPIXML datoteka 2017 (*.CPIXML); dosedanji format 
CPIXML datoteka 2.3 (*.CPIXML) je še vedno na voljo.  

Obloge s pogoji 

Sedaj bodo obloge s pogoji pri CPIXML izvozu upoštevane, če uporabite 
format CPIXML datoteka 2017 (*.CPIXML). 
 

Aktualen SketchUp format 

Pri ukazih  Uvozi SketchUp podatke in  Izvozi SketchUp podatke 
lahko sedaj uporabite aktualen format 2018. pri uvozu bo format 
samodejno prepoznan, pri izvozu ga morate izbrati sami: 
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Detajli in želje 
Ponovno smo lahko uresničili vaše predloge in želje. Tukaj 
vam bomo predstavili nekaj primerov iz različnih področij, ko 
vam bodo olajšala vsakodnevno delo.  
 

Timsko delo 

Mrežno delo 

Allplan Share Projekt-Explorer 

S pomočjo Allplan Share Projekt-Explorer-ja lahko upravitelj s pomočjo 
kontekstnega menija podatke naloži v Allplan Share ali pa jih iz Allplan 
Share prenese v Allplanovo lokalno TMP mapo. Risarskih datotek in risb 
preko Allplan Share Projekt-Explorer ni moč naložiti. 

Projekt-Explorer prikličete tako, da v pogovornem oknu Nov projekt, 
odpri projekt v kontekstnem meniju Allplan Share projekta kliknete na 
Upravljaj podatke projekta. Tam lahko potem s kontekstnim menijem 
datoteke naložite ali snamete, urejate ali brišete. 
 

Samodejna izdelava varnostnih kopij risarskih datotek in risb 

Od vsake spremenjene in naložene risarske datoteke oz. risbe bo 
izdelana varnostna kopija v lokalnem odložišču podatkov, v mapo 
backup\Ndw (za risarske datoteke) oz. backup\Layout (za risbe). 
Vedno bodo shranjene zadnje 3 verzije, imenovanje poteka po shemi 
[Ime datoteke]_[lllmmdd]_[hhmm]. 
 

Allplan Performance Diagnostics 

Orodje za podporo Allplan Performance Diagnostics smo dopolnili: 

� Prikaže računalnike, ki so bili v Workgroup naknadno vključeni. 

� Prikaže strežnik z Linux datotečnim sistemom. 
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Arhitektura 

Nove opcije za delitev kroga profilov gradbenih elementov 

Pri vnosu gradbenih elementov kot npr.  Plošča s Splošnim vnosom 
poligona imate na voljo vnosa Delitve kroga. Toda ta nastavitev je veljala 
tudi za gradbene elemente, ki so izdelani na podlagi shranjenega 
simbola, kot npr.  Steber,  Nosilec,  Preboj, utor v plošči,  
Pasovni temelj ali npr.  Greda v območju nalog Streha.  

Nastavitev za Delitev kroga vnosa poligona je za posamezne gradbene 
elemente sedaj ločena. Delitev kroga za gradbene elemente je sedaj 
shranjena v  Opcijah – gradbeni elementi in arhitektura pod Profil 
gradbenega elementa.  

 

Nova opcija Delitev kroga usmerja segmentacijo in s tem količino 
podatkov pri izboru simbola za profil za zgoraj omenjene elemente. Na 
tem mestu nastavljena vrednost velja pri izdelavi tovrstnih elementov, 
do naslednje spremembe.  

S tem da boste lahko Delitev kroga nastavili pri izdelavi tovrstnih 
elementov, boste Opcije Profil gradbenega elementa  našli v 
posameznem pogovornem oknu Lastnosti. Tako lahko Opcije odprete 
neposredno pri Profilu gradbenega elementa in vrednost za Delitev 
kroga nastavite med 8 in 360; pred-nastavljena je vrednost 36.  

Napotek: Delitev kroga velja samo pri izdelavi elementa. Naknadno 
spreminjanje analogno vnosu ni možno.  
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Površine prostorov v RGB barvah 

Obarvane površine, ki ste jih izdelali z ukazom  Opremi prostore, 
površine, etaže s ploskovnimi elementi, so bile do sedaj omejene na 256 
barv. Sedaj lahko izberete poljubno RGB barvo. 

V pogovornem oknu Prostori, ... opremi s ploskovnimi elementi pri  
 Polnilo boste poleg spustnega seznama za izbor barve našli gumb ; 

ki odpre RGB izbor barve. Izbrana RGB barva bo v spustnem seznamu 
prikazana čisto na koncu. S klikom na  Prevzamete poljubno RGB 
barvo iz risarske datoteke. 

Ta možnost je še posebej v pomoč takrat, ko investitor določi barvno 
kodo za prostore, ki niso pokriti z osnovnimi 256 barvami. 

 
 

Programi Valentin Software GmbH 

V Allplanu 2020 ukazi za klic programov PVSOL Expert, TSOL Pro in 
GeoTSOL podjetja Valentin Software GmbH, niso več na voljo. 
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Inženirstvo 

Sheme opisov 

Ukazi, ki so se do Allplana 2018 nahajali v modulu Masivna gradnja za 
izvoz in uvoz shem opisov so ponovno na voljo v  Ukazih armature. 

Ukaze lahko uporabljate tako za poglede in prereze območja nalog 
Prerezi, kakor tudi pri območju nalog Pogledi armature. 
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Osnove 

Osna mreža s poljubnimi opisi 

V ukazu  Osna mreža lahko sedaj osi poljubno opišete. Pri tem izberite 
parameter Oštevilčenje pri vnosu Prosti tekst in v naslednjem polju za 
vnos Tekst opisa vpišite ime posamezne osi ločeno s podpičjem. Pri 
preklopu iz standardnega oštevilčenja v prosti tekst bo najprej prevzeto 
to oštevilčenje. 

 

Če obstaja več ali manj opisov kot je osi, se izvede samodejna korektura. 
Če se med podpičjema ne nahaja nobenega znana, za dotično os ne bo 
izdelanega nobenega opisa. 
pri preklopi iz prostih tekstov v standardno oštevilčenje boste prejeli 
sporočilo, da bodo prosti teksti izgubljeni t. 

Medtem ko je pri standardnem oštevilčenju zaradi spremembe števila 
osi le-to samodejno posodobljeno, ostane pri prostem tekstu opisovanje 
nespremenjeno. To pomeni, da pri dopolnitvi osi le-te ne bodo imele 
opisa. 
Opis posamezne osi lahko izvedete ali spremenite v paleti ali z ukazom 

 Modificiraj opis osi v kontekstnem meniju  Prijemališča točke. Ker 
je za ločitev posameznih opisov uporabljen znak podpičje, ga kot ime osi 
ne morete uporabiti. 
 

Priprava risbe 
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NDW element risbe 

V konfiguraciji Actionbar sedaj ukaza  NDW element risbe ne boste 
več našli pri ukazu  Izvozi risbe, ampak smiselno v ukazu  Element 
risbe. 

Uporabniški atributi 

Standardno je na voljo 20 uporabniških atributov, ki jih lahko dopolnite s 
pomočjo upravitelja atributov, ter jih tako povečate na 100. po potrebi 
se obrnite na vašega prodajalca programa. 

Dopolnjeni atributi risbe 

Večje število znakov je sedaj na voljo pri naslednji atributih: 

� Opis risbe (127 znakov) 

� Indeks zaznamek (254 znakov)  

� Zaznamek-splošno (> 254 znakov) 
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360° panorama
3D telesa
3D telo

vrednosti atributov iz Bimplus

 
Allplan Performance Diagnostics

Allplan Share
shrani in naloži

asociativno kotiranje
projekti iz prejšnjih verzij

Asociativno kotiranje
izjeme
urejanje kotiranja

Atributi
dodelitev preko palete 

'Lastnosti'
dopolnitve v inženirstvu
dopolnjeni atributi risbe
enota, vrsta obračuna
izvoz v XLSX format
prenesi atribute
vrednosti atributov, uvoz 

Bimplus
za nosilne objekte

 
Bližnjice (ukaz)

 
CineRender
CPIXML vmesnik

 
Delitev kroga pri okroglih stebrih
Delitev kroga za profile gradbenih 

elementov
Dodatni atributi v inženirstvu

Dopolnjeni atributi risbe

 
Gradbeni element vezani na 

odmične ravnine

 
HRC povezovalna in sidrna tehnika

 
IFC 2x3 izvoz
IFC dodelitev atributov
IFC ID
IFC izvoz

IFC uvoz
IFC ZIP
Izdvajanje referenčne ploskve
Izvoz armature

 
Kopiranje vzdolž poljubne poti
Kotiranje, asociativno

projekti iz prejšnjih verzij
urejanje kotiranja

Kotiranje, območje nalog

 
Mesta za shranevanje
Modeliranje
Modelirnih stopnic

 
Nastavitve poti, Opcije Delovno 

okolje
Nosilni objekti

atributi
filter
modificiranje
nosilni steber
ovrednotenje

Nosilni objekti

Indeks 
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Nova legenda armature

 
Objekti

opisovanje
Območje nalog Kotiranje
Odmične ravnine
Opcije Delovno okolje
Opiši
Orodjarna Hiter dostop
Osna mreža

s poljubnimi opisi
v pogledih in prerezih

 
Paleta Lastnosti

dodelitev atributov
urejanje krivulj

Paleta objekti - prosojnost
Panorama
Pogledi in prerezi

dodaj/odstrani elemente
mnogotera modifikacija
opcije
opis prereza
osna mreža
potek prereza
predloge opisov in prikaza pri 

armaturi
prerez preko kontekstnega 

menija
projekcija pri pogledih
referenčne risarske datotek

Poljubni opisi za osno mrežo
Položaj višine pri prerezu 

pogleda/prereza
Poročila

Report Viewer
rezultati površin v poročilih
stanovanjska površina, 

nastavljivo zaokroževanje
urejanje poročil
Visual Studio 2019 Community 

Edition
za nosilne objekte

Premakni opis prereza

Pretvorjena telesa s količinami
Profili gradbenih elementov, 

delitev kroga
Programi Valentin Software GmbH

Prostori v RGB barvah
Prostori, površine, etaže s 

ploskovnimi elementi

 
Referenčna ploskev v paleti 

Lastnosti
Referenčna višina pri strešni kritini

Rezultati površin v poročilih
Risba

dopolnjeni atributi
RT render

2 točkovna perspektiva
ločljivost slike, prosti izbor
ločljivost, maksimalna
sferična panorama
svetloba neba
velikost okna, spremeni

 
Scalypso vtičnik - namestitev
Sferična panorama
Sheme opisov
SketchUp format
Spustni seznam
Standardne nastavitve za ZDA
Stebri
Število slojev strešne kritine
Strešna ploskev (ukaz)
Svetloba neba

 
Tehnika ravnin
Točkovni oblaki

namesti vtičnik Scalypso
Tone mapping

 
UTM transformacija koordinat

Uvozi
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vrednosti atributov 3D telesa

 
Velikost dokumenta
Visual Scripting
Visual Studio 2019 Community 

Edition

 
White balance

 
XSLX format za izvoz atributov
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