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Úvod

Nejsme žádní simulanti
…..ale simulacím rozumíme.
RNDr. Václav Škarka

ředitel společnosti Adeon CZ s.r.o.

D

ělám svoji práci už docela dlouho a tak jsem na vlastní kůži zažil
řadu revolučních i evolučních změn technologií určených pro architekturu a stavební projektování…a simulace jsou jednou z těch
nejaktuálnějších.

U jednoho z mých prvých zaměstnavatelů se to v kancelářích projektantů
hemžilo mohutnými stojany s kreslícími prkny a všude přítomnými
kresličkami. Nebyly to špatné časy (kreslící prkno se dalo využít k mnoha
dalším aktivitám), ale práce šla pomalu od ruky a požadavky na alternativní
řešení a změny v hotovém projektu byly černou můrou projektanta.

facebook.com/AdeonCZ

linkedin.com/company/3079223
youtube.com/user/AdeonCZ

Spolu s prvými počítači se začaly objevovat úvahy co s tím…..a zanedlouho se pod značkou CAD začala formovat nová disciplína, počítačem podporované konstrukční kreslení a projektování. A tak se 2D výkresy přestěhovaly na displeje počítačů a
nadšení bylo veliké, i když jsme „jenom“ změnili medium na které byly výkresy pořizovány. Počítačové výstavy byly narvány
davy nadšených návštěvníků a zdálo se, že už nás nic lepšího nemůže potkat.
Ale ouha…pořád šlo jenom o kreslení, byť na počítačové medium, zatímco skutečný návrh budoucího stavebního objektu si
musel architekt či projektant držet ve své hlavě a prostřednictvím 2D výkresů to řešení popisovat a zpřístupňovat ostatním.
Bylo tedy zřejmé, že je třeba najít cestu jak v počítači zpřístupnit 3D návrh, tam ho vytvářet, aktualizovat a z něj odvozovat
výkresy a další projektovou dokumentaci. A vyrojila se řada řešení, která to umožňovala. Od Autodesku to byl pro strojírenství
třeba program Inventor a pro stavebnictví program Revit, kterému je věnována naše publikace Revit News. Mezi uživateli
je dnes řada těch, kteří technologii 3D počítačového návrhu a koncept BIM (o kterém jsme hovořili v minulém čísle Revit
News) uplatňují. Všechny výhody parametrického a adaptibilního BIM modelu budovy se zatím využívají zejména pro tvorbu
výkresové dokumentace.
Nicméně 3D návrh, nebo také BIM model, umožňují uživatelům udělat další podstatný krok ve zkvalitnění svého projektu
prostřednictvím simulací, tedy posuzování svého návrhu ze všech možných pohledů. Vedle nezbytného posuzování statiky
a dynamiky konstrukce to může být řada dalších aspektů a portfolio řešení od Autodesku pro simulace se stále rozšiřuje.
Z počítačových simulací se pro jejich uživatele stává konkurenční výhoda, proto jsme jim také v dnešním čísle Revit News
věnovali vedle informací o novinkách verzí 2016 prostor. Řadu dalších informací najdete na našem webu, rádi se s Vámi
setkáme na našich prezentacích věnovaných uplatnění BIM a simulací…a co tak spolu zkusit využít simulace v některém z
vašich projektů?
Za celý autorský tým vám i tentokrát přeji zajímavé počtení.
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Autodesk Revit 2016

Software pro tvorbu digitálního modelu budov
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Novinky Revit 2016

Novinky ve verzi 2016

Jiří Drahotuský

Tato vylepšení byla v době běhu verze 2015 k dispozici pouze pro zákazníky programu Autodesk Maintenance Subscription a Desktop Subscription. Nyní, ve verzi
2016 jsou tyto nástroje již dostupné pro všechny uživatele Revitu 2016.
Multi-disciplinární vylepšení:
Povolit navigaci během překreslování: Pro zlepšení
výkonu při navigaci pohledu, použijte tuto novou
možnost pro přerušení překreslování prvků modelu
během pohybu po modelu. Tato funkce umožňuje
procházet model hladce a plynule panorámováním,
zoomováním nebo orbitou, aniž by bylo nutno čekat na
dokončení vykreslení prvků při každém kroku pohybu.
Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
Otočit projekt podle proj. severu: Mimo rotace
prvků modelu, tento nástroj také otáčí pohledové
prvky, včetně textových poznámek, detailových čar,
vyplněných oblastí, revizních obláčků a další. Nástroj
je povolen pouze pro pohled typu půdorys.

Otevřít pohled výkresu: Chcete-li rychle otevřít a identifikovat, na kterém výkresu je pohled umístěný, klepněte v Prohlížeči projektu
pravým tlačítkem myši na název pohledu a vyberte volbu Otevřít výkres. Možnost Otevřít výkres je v kontextové nabídce zakázána, když
není pohled na výkrese umístěný nebo když je pohledem tabulka nebo legenda. (Tabulky a legendy mohou být totiž umístěny na více
výkresech).
Revize: Následující vylepšení jsou k dispozici v dialogovém okně Vydání / revize
výkresu:
- Schopnost vybrat více řádků v dialogu usnadňuje smazat více revizí najednou.
- Můžete změnit počáteční číslo pro číselné pořadí na nulu nebo jakékoliv kladné
číslo.
- Abecední typ sekvence je nyní “alfanumerický”, takže můžete přijmout jakoukoliv vlastní posloupnost znaků. Každá hodnota v sekvenci se může skládat z více
než jednoho znaku.
- Přidat předponu / příponu k zobrazení s hodnotami v pořadí.

Revit News 06/2015

5

Novinky Revit 2016

Vylepšení pro Architectural:

Automaticky umístit místnosti: Tento nový nástroj umožní automatické vytvoření místností ve všech uzavřených a ohraničených
prostorách aktuálního podlaží.
Rendrování: Při rendrování statického 3D pohledu můžete nyní
použít jeden ze dvou rendrovacích strojů: NVIDIA mental ray (Offline 3D rendrovací technologie) a Autodesk Raytracer (Real-time 3D
rendrovací technologie). Raytracer rendering nepodporuje některé
volby kvality a pozadí, které jsou naopak dostupné pomocí NVIDIA
mental ray.
Poznámka: Autodesk Raytracer je volba dostupná pouze pro rendrování
nepohyblivých obrázků. Použití NVIDIA mental ray stroje je dále zachováno pro export procházky, export FBX a náhledy materiálů (vzhledy
materiálů, vzhledy RPC, teplota barvy světla a obtisky).
Energetická analýza pro Autodesk Revit: Pro zrychlení pracovního
toku byly nástroje “Použít koncepční objemy” a “Použít stavební
prvky” odstraněny z pásu karet. Odpovídající hodnoty pro parametry
analýzy se nyní nastavují v dialogovém okně Energetická nastavení.
- Nové módy pro analýzu Použít koncepční objemy a Použít stavební
prvky, umožňují vykonat energetickou analýzu na modelu zahrnující oba typy návrhu. Tento způsob může být velmi užitečný, např. když je
návrh částečně detailní a částečně koncepční nebo když máte vymodelovaný koncepční návrh, který je doplňkem stávající budovy.
- V pásu karet na panelu Energetická analýza byl nástroj Povolit energetický model přejmenován na Zobrazit energetický model. Tento
nástroj použijte pro vytvoření energetického analytickeho modelu a jeho zobrazení v rámci Revitu. Model už není třeba exportovat do
formátu gbXML nebo Autodesk Design Review, abyste ho viděli. (Pokud energetický model existuje, změní se nástroj na Odstranit energetický model).

panel 2015

panel 2016

Reference a fáze IFC: Můžete použít existující geometrii v připojeném modelu IFC jako referenci pro kótování, zarovnání, uchopení a hostování některých rodin založených na plochách v modelu aplikace Revit. Při připojení souboru IFC jsou jeho prvky přiřazeny k výchozí fázi.
Před použitím příkazu Import IFC, Připojení nebo Export přejděte k části Autodesk Exchange Apps for Autodesk Revit a stáhněte nejnovější
verzi IFC pro aplikaci Autodesk® Revit®, abyste mohli využívat aktuálních vylepšení.
Použití elektronických souborů PDF: Po zobrazení elektronického souboru PDF je k dispozici následující funkce.
- Obsah usnadňuje navigaci ve stavební dokumentaci. Kliknutím na název v obsahu otevřete tento pohled nebo výkres.
- Značky pohledů v rámci pohledu nebo výkresu jsou aktivní hypertextové odkazy. Kliknutím na značku přejdete na pohled nebo výkres v
souboru PDF. Pokud tisknete pohledy a výkresy do jednotlivých souborů PDF, kliknutím na značku se otevře odpovídající soubor pohledu
nebo výkresu.
Poznámka: Hypertextové odkazy z elektronických souborů PDF fungují správně, pokud
použijete tiskový ovladač PDF a prohlížeč PDF podporující hypertextové odkazy.
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Novinky Revit 2016

Vylepšení pro MEP:

Jednotky průtoku trubkami: Pokud definujete jednotky projektu pro trubky,
můžete nyní zadat hodnotu průtoku v litrech za minutu (L/min).
Nastavení “Výkon a Pouze objem” pro výpočty: Chcete-li při práci s většinou
potrubních systémů zvýšit výkon, bylo do rozevíracího seznamu Výpočty
přidáno nové nastavení Výkon. Je-li tento parametr nastaven na Výkon, nejsou
na úrovni systému zpracovávány žádné výpočty. Pokud je nastavení na Žádné,
systém stále zachovává logické oddíly v systému.
Chcete-li při práci s velkými projekty požární ochrany, vzduchotechniky a
dalších typů systémů zvýšit výkon, byla do rozevíracího seznamu Výpočty
vložena nová volba Pouze objem. Je-li parametr Výpočty nastaven na Žádné,
parametr Objem není počítán. Je-li parametr Výpočty nastaven na Pouze objem, parametr Objem se vypočítá. Aktualizované projekty ze starších verzí budou mít pro existující systémy, u kterých byl parametr výpočtu nastavený na
Žádné parametr výpočtu nastaven na Pouze objem.
Vylepšené chování uchopování: Při práci s rozsáhlými modelovými systémy si
můžete všimnout vylepšeného chování uchopování. Vzdálené úchopy zahrnují
pouze objekty ve viditelném části pohledu, spíše než mimo meze zobrazení.
Kromě toho, úchopové filtry jsou nyní založeny na úrovni Zoomu: pokud úroveň
Zoomu je větší, je pro vzdálené uchopování zahrnuto méně prvků. Pokud je
volba Uchopit ke vzdáleným objektům zakázána, je uchopování na konektory
v připojených souborech vyloučeno.
Výrobní součást: Pro tvorbu koordinovanějšího modelu v Revitu můžete nyní
využít výrobní součásti obsahu LOD 400 z výrobních produktů Autodesku (Autodesk Fabrication products - CADmep, ESTmep a CAMduct). Tato funkce poskytuje ve stavebních firmách větší jistotu pro detailisty, kdy model přesně odráží
předpokládanou instalaci.

Změny konfigurace: V nastavení Revit.ini byl parametr „OptimizedViewPerformance” ze sekce “Graphics” označen jako zastaralý. Nastavení je nahrazeno
nastavením “AllowNavigationDuringRedraw”.

Konstrukční vylepšení:

Výztuž: Při vyztužování betonových prvků lze nyní umístit výztuž v libovolném
2D pohledu. Výztuž můžete umístit v půdorysných pohledech, bokorysných
pohledech a řezech pomocí nástrojů k novému umístění roviny.
Reference pro zarovnání: Při změně reference pro zarovnání geometrie konce
nosníku ve spoji můžete nyní vybrat více instancí prvků rámových konstrukcí a
změnit jejich zarovnání na běžnou referenci spoje. Je také možné obnovit více
změněných referencí.
Změna reference: Chcete-li obnovit rámové prvky odstupu, použijte nástroj
Změnit referenci.
Orientace rámové konstrukce: Při zpřesňování modelu můžete obrátit prvky
rámových konstrukcí a zachovat spoje, stejně jako odstup, geometrii a úpravy
zarovnání.
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Tipy & Triky pod lupou
Jiří Drahotuský

www.revit3Dblog.cz

I tentokrát pokračujeme v tradici návodů, tipů a triků, které Vám jistě usnadní Vaši práci v prostředí Autodesk Revit.
Trik 1: Popisky automaticky nepopsatelných kategorií.
Dnešní příspěvek by mohl být užitečný uživatelům Revitu, zabývajících se zpracováním prováděcí dokumentace. Týká se používání popisků
u některých kategorií. Některé kategorie totiž na standardní popisky nereagují a tak si uživatel většinou pomůže náhradním plánem „B“
a to ručním popisem. Na vykresleném papírovém výkresu je to už potom jedno, jakým způsobem se tam ty popisky dostaly. Trochu to ale
odporuje zásadám Revitu a to - mít všechno pod automatickou kontrolou s automatickou aktualizací. Následující řádky se tedy budou týkat
popisování okapů a podbití, které se běžným popiskům vymykají a tudíž jsou automaticky nepopsatelné.
Varianta číslo 1: Pomocí textu uvedeného v definici materiálu použitého na objektu.
1. Založte si materiál s názvem třeba Okap K1.
2. Ve vlastnostech (na kartě Identita) mu zapište budoucí značku tohoto výrobku, třeba K1.
3. Materiál přiřaďte konkrétnímu typu okapu.
4. Spusťte si nástroj Popisek materiálu.
5. Ze standardní instalace si načtěte si rodinu Popisek materiálu.
6. Potom ukažte na okap s nastaveným materiálem a umístěte někam vzniklý popisek.

2.2

2.3

Poznámka: Nevýhodou může být snad jen případný větší počet „fiktivních“ materiálů v
případě většího počtu „bezpopisných“ objektů vyžadujících navíc souběžně různé označení.
Varianta číslo 2: Pomocí klíčových poznámek (s malou fintou na závěr).
Dle mého názoru, je tato druhá metoda pomocí klíčových poznámek elegantnější a z
pohledu systémovosti i vhodnější, a proto k ní přikládám i obrázkové náhledy jednotlivých
bodů.
1. Z karty Poznámky na panelu Popisek spusťte si nástroj Klíčová poznámka prvku.
2. Pokud nemáte, načtěte si standardní rodinu Popisek klíčové poznámky.
3. Jako typ rodiny si v panelu Vlastnosti vyberte Číslo klíčové poznámky.
4. Ukažte na okap a v okamžiku, kdy se objeví okno se seznamem klíčových poznámek, ho
klávesou ESC zrušte tak, až se přeruší i vkládání další klíčové poznámky (to je ta malá finta
na závěr).
5. Vyberte umístěný popisek.
6. V panelu Vlastnosti vyplňte požadovaný text, třeba K1.

2.5

2.6

Poznámka: Pokud by Revit neznal žádný soubor s klíčovými poznámkami, proveďte kontrolu
a nastavení pomocí nástroje Nastavení klíčových poznámek (karta Poznámky, panel Popisek)
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Tipy & Triky

Trik 2: Střecha vysunutím ořezaná ještě i v půdorysu
Jistě je mnoho případů, kdy u tvorby střechy vystačíme s nástrojem Střecha v půdorysu. A když to nestačí, můžeme použít nástroj
Střecha vysunutím. Jak ale v případě této střechy vyřešit ještě její
nepravidelný půdorysný tvar?
V příspěvku si ukážeme dvě metody, kterými lze střechu vzniklou
vysunutím profilu ještě nějak půdorysně omezit.
Metoda 1: Odřezáním pomocného Objemového modelu
Vytvoření střechy nástrojem Střecha vysunutím. Nakreslení profilu do
svislé roviny (ukázané např. na plochu některé stěny). Po dokončení
střechy to může vypadat takto:

Připojení stěn ke střeše provedeme výběrem stěn a nástrojem
Připojit nahoře/dole. K vytvoření
ořezávajícího tělesa použijeme
Obecný model v nástroji Komponenta vytvořená na místě. Jako kategorie
ořezávající komponenty vybereme
Obecné modely.

K vymodelování budoucího tělesa použijeme nástroj Dutý tvar Vybrání. Nakreslíme dvě uzavřené smyčky, výsledkem bude ořezání
vnějšího okraje střechy. Vytvořené ořezávající těleso, výška a
hloubka jsou zvoleny tak, aby střechu přesahovaly.

Metoda 2: Pomocí nástroje Vertikální otvor
Připravená střecha vysunutím a připojené stěny.

Po výběru střechy se objeví nástroj Vertikální otvor, kterým dále
vytvoříme obrysy budoucího půdorysu. Nakreslení požadovaného
půdorysného průmětu, který zajistí odřezání původního tvaru
střechy. Na rozdíl od nástroje Vertikální otvor u střech v půdorysu,
zde můžeme vytvářet uzavřených smyček více.

Výsledný tvar střechy po ořezání:

Jiná ukázka - elipsovitý půdorys zvlněné střechy:
Svislý profil vysunuté střechy a vysunutá střecha

Zákres profilů nástrojem Vertikální otvor a 3D pohled na ořezávající
profily

Spuštění nástroje pro ořezání
střechy připraveným tělesem
dutého tvaru.
Výsledná vysunutá střecha elipsovitého půdorysu.

Poznámka: Po ořezání bude vytvořeno také zbytkové těleso, kopírující původní střechu. Pro zamezení nechtěné manipulace s tímto
zbytkovým tělesem ho bude vhodné v pohledu zneviditelnit skrytím.
Tuto výše uvedenou metodu nelze použít v Revitu LT, protože v rámci omezení zde chybí funkce Komponenta - vytvoření na místě.
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Trik 3: Značka výškové úrovně - černá nebo modrá?
Při práci ve svislých pohledech s výškovými úrovněmi (alias podlažími) jste si někdy mohli povšimnout, že hlavičky na zakončení čar
(kačeny) některých výškových úrovní jsou jednou zabarvené barvou modrou a jindy zase černou. Tato nepatrná odlišnost, zejména pro
začátečníky aplikace Revit, nemusí být na první pohled zřejmá.

V čem je tedy háček?
Vysvětlení je velmi prosté. Vše závisí tom, zda výšková úroveň má přidružený také i půdorysný pohled. V projektu můžete mít jednak úrovně,
které půdorys nepotřebují, a jednak úrovně, u kterých je to naopak nezbytné. O tom si rozhodujete sami a to podle předpokládaného účelu
výškové úrovně.
Například: pokud ve svém modelu vytváříte v druhém podlaží podlahovou desku, budete určitě potřebovat pro zobrazení souvislostí
také i půdorys. Naopak, pokud vytváříte úroveň pro fixaci výšky nějaké zvláštní úrovně, např. dolní hrany desky, nebo výšky podhledu,
potřebnost půdorysnýho pohledu bude asi velmi malá. Bráno i z praktického hlediska, není nutno zbytečně přeplňovat Prohlížeč projektu
nadbytečnými řádky.
Zpět ale k naší původní otázce: černá nebo modrá? Hlavička výškové úrovně bude modrá, pokud má i asociovaný půdorys a stává se z ní
„klikací“ odkaz, pomocí kterého se lze kliknutím dostat přímo na odpovídající pohled. A černou barvou bude v případě, že tomu tak není.
A ještě zbývá otázka, „kde a kdy lze toto ovlivnit“? Pamatujte: pokud nepotřebujete při vytváření nové úrovně i asociovaný půdorys, stačí na
panelu Možnosti zrušit zaškrtnutí “Vytvořit půdorysný pohled”. To vám ušetří práci s pozdějším odstraňováním nežádoucích půdorysných
pohledů.

A pokud si potřebujete „ošéfovat“ výškové úrovně s dosud neexistujícími půdorysy, použijte z karty Pohled nástroj Půdorys. Z panelu Nový
půdorys podlaží si vyberte všechny úrovně, ke kterým potřebujete také i půdorysný pohled vytvořit.
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Instalace a odinstalace knihoven obsahu pro Revit
Tento článek reaguje na dotazy uživatelů, kdy po instalaci Revitu nenašli
žádné knihovny obsahu nebo jen jejich části.
Novinkou pro uživatele Revitu od verze 2015 je nová metoda manipulace s obsahovými knihovnami Revitu. Oddělená instalace obsahu je
totiž výhodnější pro správu knihoven Revitu na pevném disku. Vzhledem k potřebě definovat přesné požadavky na rozměry a specifikace
obsahu už v raném stádiu návrhu, mnoho firem postupně od používání knihoven Revitu upouští. Na druhou stranu ale například knihovny
obsahu Revitu pro vzduchotechnické jednotky jsou odpovídající celkovému vzhledu ve skutečném 3D světě. Takže pokud jde o jejich
použití jako zástupných symbolů, jsou v době upřesňování návrhu dostačující.
To podle mého názoru znamená, že více než kdykoli předtím budeme mít v budoucnu od výrobců přesnější obsah v užší integraci s tím, co
je v Revitu reálné.
Stejně jako dříve, je i nyní nutné připojení k internetu, aby mohl být obsah stažen na pevný disk.
Jak tedy přidat nebo odstranit obsah?
Jděte ve Windows do Ovládacích panelů > Programy a funkce

Vyberte Autodesk Revit Content Libraries 2016 a klikněte na Odinstalovat nebo změnit.
Na stránce instalátoru klikněte klikněte na volbu Přidat nebo odebrat funkce.
Na stránce Přidat nebo odebrat obsah si vyberte další regiony, které chcete nainstalovat. Zrušením zatržítka bude obsah odinstalován.
Poznámka: Tlačítko Přidat obsah slouží nyní pro přidání přizpůsobeného obsahu výrobců nebo zakoupeného obsahu třetích stran. Po
zatržení nebo odtržení obsahu klikněte na tlačítko Další a instalátor provede aktualizace obsahu Revitu.

V závislosti na rozsáhlosti stahovaného obsahu, rychlosti internetového připojení, nebo je-li obsah už na nosiči může být doba instalace
různě dlouhá.
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AutoCAD 2016
Nejvyužívanější 2D CAD
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Novinky ve verzi 2016

Jiří Drahotuský

Ve verzi 2016 na nás vývojáři nešetřili a ač by se zdálo, že na AutoCADu už není co
vylepšovat, tak zde i letos máme opravdu fůru změn. Pokusil jsem se je Vám tedy
přiblížit v následujícím souhrnu.
Uživatelské rozhraní
Karta Začít: Původní karta Nová karta byla přejmenovaná na
novou kartu Začít. Tipy dne se na stránce aktualizují každých
24 hodin. K procházení dalších typů můžete použít šipky, tipy
mohou nyní obsahovat také vložené obrázky.
Rozvržení: Karty Rozvržení podporují operaci vleč a táhni pro
posun nebo rozkopírování karty do nové polohy (např. skrytí
jinou částí menu). Při posunu karty vlevo nebo vpravo se ostatní karty posouvají automaticky.
Stavový řádek: Automatické rolování do dvou řádků při nedostatku místa v okně aplikace. Umístění Izolování a Zamykání rozhraní ve stavovém řádku.
Pásy karet: Rozšíření zobrazování galerie náhledů u dalších stylů (kóty, odkazy, tabulky).
Nápověda: Vylepšení nápovědního systému pro jednodušší nalezení hledaného tématu. Snazší automatické přihlášení do účtu A360 a
současně i do nápovědy. Vylepšená byla nápověda i v uživatelském prostředí. Byla rozšířena místa v uživatelském prostředí, kde se zobrazí
informační šipka hledané položky zadané v nápovědě (lišta rychlého přístupu, stavový řádek a menu aplikace „A“).

Dokumentace

Revizní obláčky: Pro zvýšení flexibility při tvorbě obláčků byly
zavedeny tři nové metody - obdélníkový, polygonový a odruky a
doplňkově z příkazového řádku ještě možnost výběru objektu.
Naposled použitá metoda je zapamatovaná i pro příští použití.
Metodu použitou jako výchozí vlastní lze uložit v systémové
proměnné REVCLOUDCREATEMODE.
Úpravy všech tvarů obláčku je snadné a intuitivní. K úpravě tvaru
lze použít uzly. Počet zobrazovaných uzlů byl u obláčků významně
snížen. Umístění a chování uzlů je odvislé od původního tvaru
obláčku. Např. u tvaru založeného na kružnici bude obsahovat
střed a čtyři uzly kvadrantu. Pokud byl založen na křivce, bude
obsahovat uzly vrcholů a středů stran. Pokud preferujete starší
způsob zobrazování uzlů obláčků, můžete nastavit systémovou
proměnnou REVCLOUDGRIPS na hodnotu Ne.
Pro snazší úpravy a doplňování obláčků o další segmenty byla nově přidaná možnost Upravit. Volbu vyberte při kreslení nového obláčku a
ukáže na obláček stávající. Po dokreslení nových vrcholů máte ještě možnost vybrat vymazávanou část původního obláčku.
Kótování > Vylepšení příkazu kótování: Příkaz pro kótování KÓTY byl významně vylepšen a je dostupný z pásu karet.
Volby příkazu jsou zobrazovány na příkazovém řádku a v kontextovém menu pravého tlačítka myši. Podle vybraného objektu se objeví
odpovídající typ kóty (přímá, poloměr...). U řetězové kóty je automaticky objeví dotaz na výběr první kóty. Podle typu vytvářené kóty zůstává
příkaz aktivní, dokud není nějak ukončen.
Byl zredukovaný i počet voleb příkazu. Příkaz totiž automaticky rozpoznává ukazované objekty a sám nabízí odpovídající typ kót. Náhledem
si můžete ověřit, že nabídnutý typ kóty je správný a nabídku potvrdit. Například, pokud budete přejíždět kurzorem nad přímými úseky, bude
v náhledu vidět kóta horizontální, vertikální nebo šikmá. Po výběru objektu ještě určete stranu vykreslení kóty. Po ukázání prvního objektu
můžete najetím nad další objekt automaticky vyvolat úhlovou kótu.
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Pokud umístíte kurzor nad kružnici nebo oblouk, zobrazí se náhled kóty průměru nebo poloměru s možností jejich explicitní volby. Obloukové objekty zahrnují možnost vytvoření úhlové kóty.
Příkaz KÓTY dále zjednodušuje vytváření kót tím, že odstraňuje výzvy k úpravě textu kóty a úhlu. Místo toho jsou automaticky použity
výchozí hodnoty. Volby pro změnu Mtextu, Textu a Úhlu jsou k dispozici v nabídkách příkazového řádku nebo kliknutím pravého tlačítka.
Při použití volby „základna“ nebo „řetězová“ jste automaticky vyzváni k výběru první vynášecí čáry.
Bez ohledu na to, jaký typ kóty vytváříte, zůstává příkaz KÓTY aktivní, což umožňuje jednodušší umístění dalších kót, dokud příkaz neukončíte.
Kótování > Zalamování textu kóty: Obdobně jako u Mtextu se u editovaného textu kóty objeví posuvník na nastavení šířky odstavce pro
zalomení textu do více řádků (#8 v AUGI listu přání).
Kótování > Hladina pro kóty: Nově vytvářené kóty jsou automaticky umístěné do aktuální nebo přednastavené hladiny (obdobné jako u
šrafování).
Kótování > Texty: U Mtextů přibyla nová možnost zobrazovat kolem textu rámeček (#5 AUGI listu přání).
Úchop na geometrický střed uzavřené křivky: Byl zavedený nový úchop na geometrický střed uzavřené křivky nebo polygonu (#2 AUGI listu
přání). Uchopení je zahrnuto i do trasování.
Vylepšení příkazů Posun/Kopie: Při procesu posunování nebo kopírování velmi rozsáhlých výběrů v zobrazovacím stylu „2D drátový model“
došlo k velmi významnému zrychlení.
Náhled vlastností: Byl zvýšen výkon zobrazování náhledu při změnách vlastností. Například, při výběru velkého počtu objektů můžete nyní
v paletě Vlastnosti nebo v pásu karet pohybovat kurzorem mnohem svižněji.
Náhledy při vykonávání příkazů: Došlo k rozšíření náhledů při manipulaci s entitami pro další příkazy (PROLNI, VYMAŽ, PROTÁHNOUT,
OTOČIT a MĚŘÍTKO).
Barva zvýraznění výběru: Při zapnuté hardwarové akceleraci lze nastavit vlastní barvu zvýraznění výběru.
Vylepšení Xrefů: Nová funkce pro „usměrnění“ entit z referenčního výkresu, jejichž vlastnosti nejsou DleHlad. Výsledkem je 100% „změna“
hladinových vlastností všech entit tak, aby byly např. jedinou barvou. Nový způsob zobrazování názvů hladin Xrefů v pásu karet. Pro odlišení
od hladin aktuálního výkresu jsou v pásu karet názvy šedou barvou.
Vylepšení pro PDF: Podpora PDF byla z pohledu výkonu, tisku, flexibility a kvality významně vylepšená. Fonty typu TTF v MTextu a Textu
s jakýmkoliv formátováním a Polygonové texty (TTF fonty tisknuté jako geometrie), SHX texty a Unicodové znaky jsou nyní ve výstupním
souboru prohledávatelné. Dialogové panely pro Export do DWF/PDF byly rozděleny a zařazeny v pásu karet. Nastavení pro PDF obsahuje nově správu fontů, hypertextových odkazů a záložek. Užitečné zejména pro rozsáhlé sady výkresů se vzájemnými odkazy na výkresy,
pojmenované pohledy, weby a soubory. Podporuje také odkazy mezi různými typy entit (text, obrázek, bloky, geometrie, atribut a pole). K
dispozici jsou tři předdefinované PDF tiskárny pro různou kvalitu tisku.
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Návrh

Objekt řezu: Nástroj pro tvorbu řezných rovin k řezání 3D těles (tělesa, povrchy, sítě, oblasti) a nově Mračna bodů. Z místa řezu mračnem
bodů lze vygenerovat řezový blok pro tělesa nebo extrahovat čáry obrysu.

Reálná práce s mračnem bodů: AutoCAD 2016 nabízí významné vylepšení, takže práce s mračnem bodů je mnohem jednodušší a efektivnější.
Řezné roviny: Mračna bodů nyní podporují řezné roviny podle zadané pravoúhlou orientací nebo body.
Extrakt čar řezu: Nový nástroj „Extrahovat čáry řezu“ umožňuje při zapnutém živém řezu generovat čáry řezu z bodů mračna bodů. Kvalita
výstupu je nastavitelná.
Ovládání průhlednosti mračna bodů: Pro snazší orientaci a manipulaci s geometrií ve výkresu je možnost měnit průhlednost mračna bodů.
Dynamický USS: Mračna bodů nyní podporují dynamický souřadný systém. Při kreslení se dokáže AutoCAD chytat rovin mračna bodů (musí
mít ale vlastnost Segmentování) a na ně potom umísťovat entity.
Úchopy v Mračně bodů: Záložka Uchopení 3D objektů
byla rozšířená o další typy úchopů pro mračna bodů
(průsečík, hrana, roh, kolmice k hraně nebo rovině a
střed válce).
Ořezání mračna bodů: Panel pro ořezávání zahrnuje
nový nástroj pro uložení nebo obnovu stavu ořezání.
Správce mračna bodů: Správce nyní zobrazuje u
souborů snímků nebo oblastí stálá ANO/NE tlačítka.
Názvy mají minimální délku, ale v bublině nápovědy
je název celý.
Rendrování: Původní rendrovací stroj je nahrazený novým, výkonnějším, s lepšími výsledky a bez nutností složitého nastavování.
Nastavení kvality rendrování se děje pomocí výchozích přednastavení. Ve výstupním panelu lze mimo kvality a rozlišení vybrat následující
formáty: BMP, TGA, TIF, JPEG a PNG. Nová paleta „Rendrovací prostředí a expozice“ nabízí výkonný systém předdefinovaných světelných
pozadí „Image Based Lighting (IBL)“. Systém IBL automaticky aplikuje světelné efekty.

BIM

Koordinační model: Nová funkčnost pro připojování různých koordinačních modelů k
výkresu otevírá cestu AutoCADu do prostředí BIM. AutoCAD 2016 podporuje formáty
aplikace Navisworks: soubory NWD nebo NWC. K připojení a manipulaci slouží nové
příkazy, standardní nástroje pro práci s externími referencemi a správce Xref.
Podobně jako ostatní reference, může mít model různý jas barev a průhlednost.
Připojení koordinačního modelu není možné v 32-bitových systémech a hardwarová
akcelerace musí být zapnuta.
Doplněk BIM 360 k vylepšení AutoCADu: Doplněk BIM 360 je rozšířením AutoCADu pro
možnost připojení jednoduchých nebo sloučených modelů z BIM 360 Glue do prostředí
výkresu AutoCADu s automatickou aktualizací při znovu otevření výkresu.
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Navisworks a koordinace projektů
Absolutní kontrola nad projektem. Vytvořte souhrn všech projektových dat, zkoumejte výsledné modely a snadno komunikujte návrh i proces výstavby a získejte
novou schopnost předvídat.
Co můžeme při nasazení této aplikace očekávat?
• Integrace navržených dat z různých disciplín a zdrojů.
• Koordinace a zjišťování kolizí.
• Předvídání a komunikace plánu a organizace výstavby.
• Interpretace záměru návrhu na stavbě.
• Vytvářet multioborové modely z více než 40 typů projektových souborů.
• Sdílet jeden model se všemi zúčastněnými stranami na jedné platformě.
• Prohlížet celý projekt, včetně inteligentních dat projektu.
• Procházet se velkými modely v reálném čase.
• Minimalizovat či eliminovat drahé stavební úpravy pomocí detekce kolizí.
• Integrovat časový plán výstavby s 3D modelem projektu a vytvořit 4D simulaci.
• Mnohem jasněji komunikovat stavební postupy se všemi zainteresovanými stranami.
• Integrovat architektonický a inženýrský návrh a automaticky kontrolovat projekt napříč obory.
• Podporovat vývoj projektu výpisem mezioborových problémů a se zainteresovanými týmy.
• Simulovat scénáře “co se stane když“, spolu s odpovídající logistikou a prezentovat stavební alternativy.
Rodina produktů Autodesk Navisworks napomáhá týmům
architektů, projektantů a zhotovitelů plně ovládat výstupy a
celkovou kvalitu projektu. Řešení Navisworks umožňuje sloučení
samostatných podrobných modelů různých profesí a následnou
kontrolu všemi zúčastněnými subjekty. Jedná se o další článek
informačního modelování budov (BIM), který nabízí všechny
výhody tohoto integrovaného procesu. Jednou z hlavních výhod,
které BIM přináší, je možnost zkoumat nejrůznější fyzikální a
funkční parametry budoucí stavby v digitálním modelu a navrhovat stavby, které budou splňovat i ty nejnáročnější požadavky
investorů.

S využitím produktů Autodesk Navisworks mohou uživatelé kombinovat návrhová data vytvořená v různých aplikacích jako Autodesk
AutoCAD® nebo v aplikacích Autodesk® Revit®. Taková data mohou kromě údajů o geometrii objektů zahrnovat rovněž další informace.
Využitá data mohou být uložena v různých souborových formátech a lze je zpracovat bez ohledu na velikost souborů. Výsledkem je
souhrnný přehled, který nabízí všem účastníkům projektu přístup k důležitým informacím a umožňuje tak nalézt nejvhodnější řešení, které
je zárukou správné projektové dokumentace a především optimalizovaného výsledného návrhu.
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Další funkce Navisworks

Model a slučování dat: Soubory aplikace Autodesk Navisworks a nástroje pro slučování dat umožňují kombinovat návrhová data, informace
o postupu výstavby a další typy projektových dat a vytvořit tak jediný souhrnný datový soubor projektu. Aplikace pracuje s běžnými 3D datovými formáty a soubory laserového skenování, umožňuje načítání veškerých popisných dat z výchozích souborů pro současné zobrazení
s vlastním modelem a dat z externích databází a jejich zobrazení přímo v modelu.
Sada nástrojů pro revize: Autodesk Navisworks nabízí sadu nástrojů pro revize projektů. Tyto nástroje umožňují měření vzdáleností,
ploch a úhlů, dále ukládání a správu pohledů a jejich export do samostatných souborů nebo do sestav. Další funkcí je tvorba příčných a
půdorysných řezů pro podrobné zkoumání detailů. Referenční soubory Navisworks NWF umožňují uživateli zobrazení aktuální verze návrhu
s možností zachování předchozích revizí.
Publikování do NWD a 3D DWF: Souhrnný model může být publikován a uložen do jednoho souboru NWD nebo DWF. Velikost takto
vytvořeného komprimovaného souboru je až o 90 % menší než celková velikost původních souborů.
Sada nástrojů pro spolupráci: Sada nástrojů dostupných v Autodesk Navisworks umožňuje komunikovat záměr projektu a podporuje týmovou spolupráci. Příkladem takových nástrojů mohou být poznámky, které je možné vkládat do pohledů, označování a zvýrazňování a také
komentáře s možností prohledávání textu. Uživatelé mohou zaznamenat průchod modelem pro následné přehrávání. S využitím nástrojů
pro snadnou orientaci v modelu lze pracovat i s velmi rozsáhlými modely. V případě potřeby lze model rozdělit do menších celků.
Fotorealistické vizualizace: Pokročilé nástroje Autodesk Navisworks pro vizualizace lze využít k tvorbě animací a obrázků pro názornou
prezentaci projektu ostatním účastníkům. Parametry renderování i další vlastnosti jako nastavení materiálů, světel, nastavení pozadí a
stylů renderování je možné uživatelsky upravovat. Součástí Autodesk Navisworks je velké množství scenérií, které může uživatel využít
jako pozadí a knihovna, která zahrnuje více než 1000 materiálů. S využitím těchto možností lze získat názorné fotorealistické vizualizace.
Animace objektů: Funkce pro animování objektů dostupné v Autodesk
Navisworks jsou navržené pro znázornění objektů, které kolidují s jinými prvky, a pro analýzy prostorových vazeb. Uživatel může
vytvářet předpisy propojení animací s danými událostmi, při kterých je
požadováno spuštění animací.Pro názornost je možné připojovat animace rovněž k dílčím procesům a položkám harmonogramů.
4D plánování: Autodesk Navisworks je uzpůsoben k simulaci stavebních postupů a logistických procesů ve 4D. Uživatel tak může komunikovat konečné řešení na základě názorných podkladů a analyzovat
jednotlivé procesy s cílem redukovat případná nechtěná zdržení a
problémy v časové poslupnosti jednotlivých stavebních postupů. 4D
plánování umožňuje prověřit proveditelnost stavebních a demoličních
prací propojením geometrických modelů s podrobným harmonogramem. Pracovní postupy a harmonogram prací lze importovat z externích aplikací pro řízení projektů. Skutečné termíny plnění jednotlivých fází výstavby lze porovnávat s plánovanými termíny a graficky
znázorňovat odchylky od původního harmonogramu.
Prostorové vazby a vyhledávání kolizí: Případným problémům
na stavbě lze předejít důkladnou analýzou stavebních postupů.
Finančně nákladná zdržení při realizaci staveb a dodatečná
opatření vynucená vadami projektu mohou být eliminována s
využitím nástrojů Autodesk Navisworks. Automatické vyhledávání
kolizí v Autodesk Navisworks Manage umožňuje uživatelům
snadno vyhledat a vyřešit kolize objektů a prvků modelu. Vyhledávání kolizí může být zahrnuto rovněž do 4D simulací a
animací objektů pro snadnou analýzu prostorových vazeb modelových prvků v daném okamžiku příslušné stavební fáze.
Řešení kolizí: Autodesk Navisworks Manage nabízí nástroje pro
správu a ošetření kolizí a sledování úprav těchto problematických míst. Pro usnadnění komunikace s projekčním týmem
lze výsledky vyhledávání kolizí exportovat včetně dodatečných
komentářů a pohledů na místa kolizí.
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Spolupráce aplikací Revit a Inventor
V tomto příspěvku je stručně naznačen možný tok dat mezi aplikacemi Autodesk
Inventor a Autodesk Revit.
Obrovskou předností portfolia řešení od Autodesku je mimo jiné to, že pokrývá
všechny disciplíny se kterými se můžete ve svém projektu setkat. Vedle programu
Revit pro stavební řešení včetně TZB jsou to další programy jako je AutoCAD Civil 3D
pro práci s terénem a infrastrukturní díla, ale třeba taky AutoCAD MAP 3D, AutoCAD
Electrical a další.
V poslední době se však Revit také stále více „sbližuje“ s doposud typicky strojařským
programem Inventor. Toto propojení dává smysl, zejména pokud jde o využití strojírenských výrobků navržených v Inventoru a určených pro zabudování do stavebního
řešení. V následujícím textu si ukážeme, jaké jsou současné možnosti tohoto propojení.

Přenos z Inventoru do Revitu

Formát ADSK:
V Inventoru se otevře sestava se součástmi. Aby nebyl výsledný model zbytečně detailní, vypnou se nepotřebné součásti. Spuštěním nástroje BIM Exchange se potom
sestava převede na jedinou součást.

Sestava motorové pumpy

Při tomto způsobu přenosu dat se po výběru dat, třeba i z celé sestavy, stává po načtení do Revitu jediný 3D model. Tento model je sice v
určitých místech rozměrově měnitelný, ale ne tolik jako původní díly sestavy. Z celkového společného tělesa se pro následnou smysluplnou
parametrizaci v Revitu dají použít jen některé plochy.

Export první část (motor)

Výsledná sestava v Revitu
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Ukázka manipulace s geometrií výsledného tělesa

Export druhá část (pumpa)

Použití sestavy v projektu
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Formát RFA:
Další možností je přenos dílu přes takzvaný formát RFA. V Inventoru se otevře sestava se součástmi. U tohoto typu přenosu dat je zapotřebí původní model zjednodušit pomocí obalových těles (kvádrů, válců). Spuštěním
nástrojů pro zjednodušení se postupně vyberou rozhodující tvary, které se nahradí jednoduchými tělesy.
Pokud zamýšlíme v Revitu manipulovat s jednotlivými částmi původní sestavy, byť zjednodušené, můžeme postupně uložit tyto části jako
samostatné rodiny a teprve z nich vytvořit podstatně živější sestavu.

Přenos z Revitu do Inventoru

Formát RVT:
Model, vytvořený v Revitu, se v Inventoru pomocí běžného
panelu Otevřít načte přímo do prostředí Inventoru.
Načtený objekt bude fungovat jako součást. Tuto geometrii je možno rozměrově dále upravovat (bez vztahu
k původnímu RVT modelu). Podklad se v rámci sestavy
může dále doplňovat strojírenskými výrobky vytvořenými
v Inventoru.

Po načtení v Inventoru
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Simulace

Simulace a analýzy pro stavebnictví

Václav Škarka

Uplatněním nástrojů pro mechanickou nebo konstrukční simulaci, energetickou
simulaci, termální simulaci i simulaci proudění tekutin můžete zkvalitnit své projekty a získat konkurenční výhodu.
Pokud už zvládáte připravit své řešení jako 3D model, nebo
chcete-li coby BIM (Building Information Model), tak tím zatím
nejčastěji sledujete potřebu mít zdroj pro tvorbu vizualizací a rychlé generování výkresové dokumentace pro váš projekt. Ale 3D
model vašeho řešení umožňuje mnohem širší využití, v prvé řadě
pro analýzy a simulace. Nabídka řešení od Autodesku je široká, v
následujícím textu si o ní řekneme alespoň ty základní informace.
Podívejme se nejdříve na řešení Autodesk 360, což je cloudová
platforma A360 pro přístup k řadě cloudových služeb, od základních
úprav až např. po náročné rendrování. Již po bezplatném založení
účtu služeb A360 můžete využívat 5GB cloudového uložiště a
základní cloudové služby – prohlížení, úpravy a sdílení souborů s
kýmkoli. V rámci programu Maintenance Subscription nebo Desktop Subscription (měsíční, čtvrtletní nebo roční předplatné dle
aktuálního využití, je-li k dispozici) můžete využívat větší kapacitu
cloudového uložiště a pro své analýzy můžete využít následující
služby.
Green Building Studio: umožňuje provést již v rané fázi procesu
navrhování energetickou analýzu celé budovy, optimalizaci energetické účinnosti a dosažení uhlíkové neutrality
Energy Analysis for Autodesk Revit: nástroj pro určení spotřeby energie a nákladů životního cyklu budov. Funkce energetického analytického modelu v konstrukčním softwaru Revit poskytuje nástroje
pro rychlé a flexibilní vytváření modelů pro energetickou simulaci.
Structural Analysis for Revit: projektanti a konstruktéři mohou
provádět současné analýzy během práce v aplikaci Revit nebo
spustit paralelní analýzy konstrukční koncepce návrhu.
BIM 360 Glue: V reálném čase můžete v cloudu spolupracovat na modelování a detekci kolizí v kanceláři nebo na mobilním zařízení.
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Obdobná aplikace je BIM 360 Field, která slouží pro správu terénu.
Pokud jde o simulační úlohy, Autodesk nabízí mimo jiné následující řešení.
Autodesk Robot Structural Analysis: nástroj pro simulace budovy a analýzy
u rozsáhlých a složitých stavebních objektů, s kterým lze pracovat buď na
místním počítači nebo v cloudu. Jeho funkce mimo jiné zahrnují:
• Obousměrné propojení s Revitem
• Metoda přímé analýzy
• Rozšířené automatické vytváření sítí a konstrukční modelování
• Integrované řešení pro beton a ocel
• Simulace zatížení větrem
• Konstrukční zatížení a jejich kombinace
• Podpora materiálů a návrhových kódů
• Široké spektrum stavebních analýz
• Výpočetní moduly pro strojírenské analýzy
Autodesk Simulation Mechanical: komplexní a robustní nástroj zaměřený
více na strojírenské návrhy tzv. digitální prototypy, využívá špičkový výpočetní
modul Autodesk Nastran a vedle lineárních analýz umožňuje zpracování nelineárních analýz, ale také termální resp. elektrostatické analýzy. Mezi jeho
funkcemi můžete najít:
• Import dat z několika CAD systémů
• Konstrukční modelování a automatické vytváření sítí
• Nelineární dynamické analýzy (MES)
• Simulace cyklického namáhání, stanovení únavové životnosti sestavy
• Optimalizace návrhů
• Široké spektrum analýz, simulace vibrací, tepelných účinků a dalších
• Integrace CFD-Mechanical
• Integrace Moldflow-Mechanical
Autodesk CFD: rychlé a výkonné řešení pro simulaci dynamiky proudění, s kterým lze pracovat jak na lokálním počítači tak na cloudu. Lze
ho využít jak v typicky „strojařských“ úlohách tak i v úlohách pro stavební projekty. Jeho funkce mj. umožnují:
• Obousměrné propojení s jakýmkoliv CAD systémem, pro úpravu resp. tvorbu geometrie je nově k dispozici tzv. SimStudio
• Inteligentní a rychlé vytváření sítí
• Proudění tekutin a přenos tepla
• Simulace pro interiéry, jako jsou kanceláře, nemocniční prostory, laboratoře, datacentra, atp.
• Simulace systémů v rámci technického vybavení
• Simulace teplotních omezení pro elektrická zařízení a osvětlení
• Využití uživatelského API rozhraní pro automatizaci opakovaných úloh
• Kvalitní vizualizace výsledků analýzy
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Autodesk Account

Autodesk Account - nový portál pro
správu licencí
Matěj Škarka

13. března 2015 Autodesk spustil nový webový systém pro správu licencí Autodesk
produktů a dalších cloudových služeb. Tento nový portál zcela nahradil předešlé
Subscription centrum.
Pro přihlášení do portálu je nutné mít tzv. Autodesk ID. Pokud již dnes přistupujete do klasického subscription centra, tak
toto ID již jistě máte a přihlásíte se s ním. Jinak Vám bude vytvořeno po prvním přihlášení. Na tomto novém portálu najdete
všechny informace o Vašich licencích a cloudových službách. Pro správu licencí je potřeba si nejdřív vysvětlit uživatelské úrovně.
Rozlišují se tři úrovně přístupových práv: Contract Manager, Software Coordinator a End User.
Většina uživatelů je pouze na úrovni End User, což znamená, že se mohou podívat, jaké aplikace mají ke svému účtu přiřazeny (A360
uložiště, Simulace, Rendering,...) kolik již vyčerpali např. místa na A360 nebo kolik využili cloudových kreditů. To je nicméně vše co End
User na svém účtu může. Contract manager a Software coordinator může být ke kontraktu pouze
jeden. Tyto “administrátorské” úrovně mohou uživatelům přidělovat cloudové služby, kredity, apod…
Většina úkonů probíhá v záložce Produkty. Zde si můžete stahovat zakoupený software, stejně jako
vyžádat domácí licenci pokud máte subscription či zažádat si např. o starší čísla.
Jedním z nejčastějších příkladů, který již nyní funguje na tomto Accountu je vyžádání fyzických
instalačních médií. Ty může vyžádat jen Contract Manager nebo Software Coordinator. Po rozkliknutí
konkrétního produktu, ke kterému chcete média vyžádat, naleznete kompletní informace včetně odkazu „Více akcí“. V následném kontextovém menu vyberte „Získat fyzickou kopii“. Dostanete se na stránku, kde stačí vybrat produktovou řadu
a příslušnou jazykovou verzi. Velmi podobně např. funguje i zažádání o domácí licenci nebo získání čísla ke starší verzi produktu v rámci
subscription. Potřebné odkazy naleznete hned vedle sebe opět pod odkazem „Více akcí“.
A samozřejmě všechny aktivace tzv. desktop a cloud subscriptionů, nebo-li pronájmů
probíhají pouze v tomto accountu. Takováto licence funguje jinak, než doposud známé
lokální a síťové a je potřeba ji v accountu připojit ke konkrétnímu uživateli, který ji bude
využívat. Jak tedy na to? Program stáhněte z Accountu (sekce produkty).
Dejme tomu, že chcete zprovoznit pronájem AutoCADu LT. Klikněte tedy na šipku vedle
produktu, který chcete stáhnout a zaktivovat a zobrazí se Vám jeho rozšířené informace.
Zde si můžete přečíst jaký typ kontraktu máte (Desktop subscription), kdy tento kontrakt končí a potřebná sériová čísla. Pod odkazem “Více akcí” naleznete všechny možnosti
stažení. Program si stáhněte a nainstalujte. Při prvním přihlášení Vás program požádá o
přihlášení opět pomocí Autodesk ID.
Pokud Autodesk v daném přihlášení nalezne ve Vašem účtu přiřazený daný produkt tak
se Vám spustí daný program a od té doby můžete v pořádku pracovat. Jinak řečeno, pokud
Vy jste ve svém účtu daný program nalezli, stáhli jste a nainstalovali jste jej z něj tak by
následně neměl být žádný problém.
Přihlášení funguje i offline, ale pouze po dobu 30 dní. Pokud licenci nemáte přiřazenou, jelikož ji kupoval někdo jiný z firmy, tak je potřeba
aby v sekci „Uživatelé“ tuto licenci přiřadil. Zde vyberte konkrétního uživatele, kterému licenci chcete přidělit a klikněte na “Upravit přístup”.
Zde mu zatržením vyberte příslušný produkt, který mu chcete přiřadit (např. Simulation Flex) a uložte.
Přihlášení do Autodesk Accountu naleznete na accounts.autodesk.com
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