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ALLPLAN 2019 – Cresteti 
permanent nivelul! 

Stimati clienti, 

 

Allplan 2019 este principala solutie BIM din industria 
constructiilor, venind in ajutorul arhitectilor si inginerilor 
dornici sa-si creasca eficienta si colaborarea in echipa prin 
trecea la nivelul urmator de performanta. Ultima versiune 
Allplan este si cea mai puternica dintre ele, concentrandu-se 
pe optimizarea sarcinilor curente de proiectare si pe 
eficientizarea si simplificarea proceselor fluxurilor de 
informatii BIM. 

Noile functionalitati incluse in Allplan sunt intuitive si 
economisesc timpii de proiectare. Dintre acestea 
mentionam managementul etajelor si al planurilor de lucru, 
precum si gestiunea avansata a proprietatilor si a 
atribuitelor obiectelor. Acestea vin in completarea 
multiplelor functii noi si a cresterii performatelor functiilor 
existente. Beneficiul generat de noile dezvoltari este 
destinat sa sustina si sa extinda afacerea dumneavoastra, 
maximizand cresterea eficientei si asigurand un avantaj 
efectiv fata de competitori. 

Va uram mult succes! 

ALLBIM NET SRL 
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Managementul etajelor si 
planurilor de lucru pentru 
cladiri complexe 

Daca lucrati la cladiri complexe si desene detaliate, eficienta 
managementului modelului de cladire poate contribui 
esential la salvarea timpilor de lucru si la reducerea erorilor. 
Pentru aceasta, managementul etajelor si al planurilor de 
lucru a fost optimizat prin introducerea noii palete "Planuri". 
Aceasta noua paleta face crearea si modificarea etajelor si a 
nivelelor structurale mult mai convenabil. O previzualizare a 
modificarilor ce urmeaza a fi aplicate modelului va ofera un 
control vizual imediat. Puteti foarte simplu selecta etajele si 
puteti modifica numele sau cotele de inaltime. 

Componentele cladirii precum pereti, plansee sau stalpi pot 
fi conectati nu doar planurilor orizontale sau inclinate, ca 
pana acum, ci si unor suprafete poligonale sau cu forme 
libere. Posibilitatea modificarii directe a obiectelor utilizand 
punctele lor specifice asigura un flux de lucru eficient 
simuland conditiile din lumea reala. Spre exemplu, puteti 
modela un planseu al unui garaj subteran pur si simplu 
orizontal in etapa desenului conceptual. In faza de detaliere, 
poate sa devina necesara definirea unor pante care sa 
asigure scurgerea apei. In acest caz este suficienta 
adaugarea unui punct suprafetei definind inaltimea fata de 
placa, iar suprafata poligonala va fi creata automat. 
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Pentru a reduce actiunile ulterioare, modificarile aduse 
etajelor si planurilor pot fi automat evidentiate in structura 
proiectului. 
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Optiuni avansate pentru definirea setarilor 
de inaltime 

In versiunile anterioare, setarile de inaltime ale elementelor de 
arhitectura au fost facute relativ la planurile superior si inferior din 
desen. Alternativ, puteti defini inaltimea introducand valori absolute. 
Perechi de planuri libere si forme de acoperis sunt disponibile pentru 
cazuri speciale. 

Utilizand modelul de planuri puteti crea de asemenea componente ce 
traverseaza mai multe etaje prin asocierea componentelor cu nivelul 
superior si inferior al cladirii. 

Acest concept este foarte potrivit pentru fazele initiale de proiectare ce 
implica elemente plane. Cu toate acestea, acest concept își atinge limita 
atunci când vine vorba de fazele ulterioare de proiectare (LOD 300/400). 
Detalierea implica de regula componente cu forme inclinate sau 
complexe. Aici, proiectantii au utilizat perechi de planuri libere, care au 
fost adesea derivate din solide 3D. Cu toate acestea, acest lucru a dus 
uneori la un număr mare de perechi de planuri libere formate din 
suprafețe triunghiulare, care nu pot fi editate rapid sau ușor. 

Suprafete de referinta 

In loc de perechi de planuri libere, puteți utiliza acum suprafețe de 
referință, pe care le puteți crea din orice suprafețe 3D poligonale sau 
suprafețe 3D generale. Suprafețele de referință locale sunt într-un 
desen. In consecință, le puteți utiliza numai în acest desen pentru 
definirea înălțimii elementelor arhitecturale. Ca și în cazul planurilor 
libere, elementul trebuie să se afle în zona suprafeței de referință din 
care acesta preia setările de înălțime. 

Utilizand paleta Planuri, puteti insera intr-un model de planuri suprafete 
de referinta locale - la fel ca formele de acoperis. Odata inserate, 
suprafetele de referinta nu mai sunt legate de suprafetele de referinta 
locale, dar puteti astfel uriliza suprafetele de referinta si in alte desene. 
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Definirea setarilor de inaltime peste etaje 

Daca este disponibil un model de planuri, puteti acum utiliza toate 
planurile modelului de planuri - independent de planurile standard - 
pentru definitiile de inaltime din orice desen. Planurile de acoperis si 
planurile libere au prioritate fara de planurile standard. 

Planurile de acoperis si planurile libere nu au niciun efect asupra 
componentelor asociate planurilor de referinta locale. In cazul in care 
componenta depaseste suprafata de referinta intra in functiune 
planurile standard si planurile libere. 
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Optiuni avansate in caseta de dialog "Inaltime" 

Utilizand structura de cladire si modelul de planuri puteti acum defini 
setarile de inaltime ale componentelor arhitecturale utilizand nu doar 
planurile standard, planurile libere sau o suprafata de referinta din 
desen, ci si toate componentele modelului de planuri, indiferent de 
elementele de referinta din desen. 

De aceea am refacut caseta de dialog Inaltime, adaugand optiunea de 
selectare a planurilor de referinta. 

 

 

Figura: Noua si vechea caseta de dialog Inaltime pentru perete. 
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Daca proiectul contine o structura de cladire cu un model de planuri, 
puteti apasa butonul Plan referinta pentru a deschide o caseta de dialog 
unde puteti selecta orice nivel al modelului de planuri. Daca proiectul nu 
include nicio structura de planuri sau un model de planuri, puteti selecta 
planurile standard si suprafetele de referinta din desen. 

Facti clic pe butonul  Revenire la definitii standard pentru a defini 
planurile standard superior si inferior ale desenului ca planuri de 
referinta. 

  

Figura: Selectarea planurilor de referinta cu si fara o structura de cladire si un model de 
planuri. 

 
 

Planuri de referinta in caseta de dialog "Inaltime" sau "Inaltime relativa" 

Planuri de referinta in caseta de dialog "Inaltime" - detalii 

Puteti utiliza butonul Inaltime pentru a deschide caseta de dialog 
Inaltime, unde puteti defini sau modifica setarile de inaltime ale 



 

8 Optiuni avansate pentru definirea setarilor de inaltime Allplan 2019  

componentelor. Butonul Plan referinta afiseaza numele planului de 
referinta selectat. 

 

Zona "Margine superioara" 

Butonul Plan referinta afiseaza planul de referinta standard sau orice alt 
plan activ din modelul de planuri sau desen. Planul de referinta selectat 
in aceasta zona influenteaza numai nivelul superior al obiectului 

modificat cand este selectata optiunea  Relativ la planul superior. 

Nota: Cand selectati optiunea  Relativ la planul inferior, se aplica 
planul de referinta selectat in zona Margine inferioara. In acest caz 
planul de referinta selectat in zona Margine superioara nu are niciun 
efect. 

Butonul afiseaza numele planului de referinta selectat. 

 Un semn de intrebare afisat inaintea Nume plan referinta (spre 
exemplu, ? Mansarda - Plan superior) indica faptul ca planul de 
referinta utilizat nu apartine modelului actual de planuri (modelul 
atasat documentului). În consecință, acest plan de referință nu are 
niciun efect asupra înălțimii componentei. În schimb, se va utiliza 
planul de referință standard superior. 

 Un semn de intrebare afisat inaintea Necunoscut (spre exemplu,  
? Necunoscut) indica faptul ca planul de referinta selectat anterior nu 
mai este disponibil (planul de referinta a fost sters din modelul de 
planuri sau din desen). În consecință, acest plan de referință nu are 
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niciun efect asupra înălțimii componentei. În schimb, se va utiliza 
planul de referință standard superior. 

Înălțimea componentei este guvernată de planurile de referință în 
următoarea ordine: suprafata de referinta, forma de acoperis sau plan 
liber, planuri standard 

Nota: ToolTip-ul aferent butonului Plan referinta afiseaza nivelul 
structural al planului de referinta din modelul de planuri (spre exemplu 
Cladirea A > Parter > Plan superior parter). 
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Zona "Margine inferioara": 

Butonul Plan referinta afiseaza planul de referinta standard sau orice alt 
plan activ din modelul de planuri sau desen. Planul de referinta selectat 
in aceasta zona influenteaza numai nivelul superior al obiectului 

modificat cand este selectata optiunea  Relativ la planul inferior. 

Nota: Cand selectati optiunea  Relativ la planul superior, se aplica 
planul de referinta selectat in zona Margine superioara. In acest caz 
planul de referinta selectat in zona Margine inferioara nu are niciun 
efect. 

Butonul afiseaza numele planului de referinta selectat. 

 Un semn de intrebare afisat inaintea Nume plan referinta (spre 
exemplu, ? Mansarda - Plan superior) indica faptul ca planul de 
referinta utilizat nu apartine modelului actual de planuri (modelul 
atasat documentului). În consecință, acest plan de referință nu are 
niciun efect asupra înălțimii componentei. În schimb, se va utiliza 
planul de referință standard inferior. 

 Un semn de intrebare afisat inaintea Necunoscut (spre exemplu,  
? Necunoscut) indica faptul ca planul de referinta selectat anterior nu 
mai este disponibil (planul de referinta a fost sters din modelul de 
planuri sau din desen). În consecință, acest plan de referință nu are 
niciun efect asupra înălțimii componentei. În schimb, se va utiliza 
planul de referință standard inferior. 

Înălțimea componentei este guvernată de planurile de referință în 
următoarea ordine: suprafata de referinta, forma de acoperis sau plan 
liber, planuri standard 

Nota: ToolTip-ul aferent butonului Plan referinta afiseaza nivelul 
structural al planului de referinta din modelul de planuri (spre exemplu 
Cladirea A > Parter > Plan superior parter). 
 

Planuri de referinta in caseta de dialog "Inaltime relativa" - 
detalii 

Puteti utiliza caseta de dialog Inaltime relativa pentru a defini setarile de 
inaltime pentru suprafetele de arhitectura precum suprafata plafon, 
suprafata pardoseala, zone de trecere, suprafete cu plante. 
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Caseta de dialog "Inaltime relativa" - zona "Margine inferioara" 

 

Butonul Plan referinta afiseaza planul de referinta standard sau orice alt 
plan activ din modelul de planuri sau desen. Planul de referinta selectat 
in aceasta zona influenteaza numai nivelul superior al obiectului 

modificat cand este selectata optiunea  Relativ la planul inferior. 

Nota: Cand selectati optiunea  Relativ la planul superior, se aplica 
intotdeuna planul de referinta superior. 

Butonul Plan referinta afiseaza numele planului de referinta selectat. 

 Un semn de intrebare afisat inaintea Nume plan referinta (spre 
exemplu, ? Mansarda - Plan superior) indica faptul ca planul de 
referinta utilizat nu apartine modelului actual de planuri (modelul 
atasat documentului). În consecință, acest plan de referință nu are 
niciun efect asupra înălțimii componentei. In functie de setari va fi 
utilizat planul de referinta superior sau inferior. 

 Un semn de intrebare afisat inaintea Necunoscut (spre exemplu, ? 
Necunoscut) indica faptul ca planul de referinta selectat anterior nu 
mai este disponibil (planul de referinta a fost sters din modelul de 
planuri sau din desen). În consecință, acest plan de referință nu are 
niciun efect asupra înălțimii componentei. In functie de setari va fi 
utilizat planul de referinta superior sau inferior. 
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Înălțimea componentei este guvernată de planurile de referință în 
următoarea ordine: suprafata de referinta, forma de acoperis sau plan 
liber, planuri standard 

Nota: ToolTip-ul aferent butonului Plan referinta afiseaza nivelul 
structural al planului de referinta din modelul de planuri (spre exemplu 
Cladirea A > Parter > Plan superior parter). 
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Caseta de dialog "Inaltime relativa" - zona "Margine superioara" 

 

Butonul Plan referinta afiseaza planul de referinta standard sau orice alt 
plan activ din modelul de planuri sau desen. Planul de referinta selectat 
in aceasta zona influenteaza numai nivelul superior al obiectului 

modificat cand este selectata optiunea  Relativ la planul superior. 

Nota: Cand selectati optiunea  Relativ la planul inferior, se aplica 
intotdeuna planul de referinta inferior. 

Butonul Plan referinta afiseaza numele planului de referinta selectat. 

 Un semn de intrebare afisat inaintea Nume plan referinta (spre 
exemplu, ? Mansarda - Plan superior) indica faptul ca planul de 
referinta utilizat nu apartine modelului actual de planuri (modelul 
atasat documentului). În consecință, acest plan de referință nu are 
niciun efect asupra înălțimii componentei. In functie de setari va fi 
utilizat planul de referinta superior sau inferior. 

 Un semn de intrebare afisat inaintea Necunoscut (spre exemplu, ? 
Necunoscut) indica faptul ca planul de referinta selectat anterior nu 
mai este disponibil (planul de referinta a fost sters din modelul de 
planuri sau din desen). În consecință, acest plan de referință nu are 
niciun efect asupra înălțimii componentei. In functie de setari va fi 
utilizat planul de referinta superior sau inferior. 
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Înălțimea componentei este guvernată de planurile de referință în 
următoarea ordine: suprafata de referinta, forma de acoperis sau plan 
liber, planuri standard 

Nota: ToolTip-ul aferent butonului Plan referinta afiseaza nivelul 
structural al planului de referinta din modelul de planuri (spre exemplu 
Cladirea A > Parter > Plan superior parter). 
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Paleta "Planuri" 

Paleta Planuri include modelul de planuri aferent structurii curente de 
cladire. Fiecare model de planuri are propriul tab. În timp ce creați 
componente, puteți urmări planurile implicite și toate celelalte obiecte 
pe care se pot baza înălțimile componentelor. 

Utilizand paleta Planuri, puteti crea un nou model de planuri, puteti 
modifica modele de planuri si puteti insera sau inlocui forme de 
acoperis. Aceste functii sunt similare cu cele oferite de caseta de dialog 

 Manager cote (etaje) a Structurii de cladire. Dar daca trebuie sa 
inserati suprafetele de referinta (vedeti "Suprafete de referinta" la pagina 
28) intr-un model de planuri, trebuie sa utilizati paleta. 

Cand  Mod modificare este activ, planurile modelului de planuri sunt 
vizibile in toate ferestrele de lucru. Cand indicati sau selectati un 
element al modelului de planuri in structura arborescenta, acest 
element este evidentiat in culoarea de selectie in toate ferestrele de 
lucru. Astfel, puteti verifica imediat pozitia planului si verifica efectul 
modificarii. 

Paleta Planuri contine urmatoarele sectiuni: 

Bara de functii 

 

 Extinde toate elementele modelului activ 

Extinde structura arborescenta astfel incat toate elementele 
subordonate modelului de planuri activ sa fie afisate (vizibile). 

 Restrange toate valorile 

Ascunde toate sub-introducerile. 

 Actualizare model 

Actualizeaza modelul de planuri afisat in paleta astfel ca modelul de 
planuri este actualizat. 
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  Mod modificare deschis/inchis 

Activeaza modul modificare si deschide paleta pentru definirea de noi 
elemente Cand modul modificare este activ, planurile modelului de 
planuri sunt vizibile in toate ferestrele de lucru. Cand indicati sau 
selectati un element al modelului de planuri in structura arborescenta, 
acest element este de asemenea evidentiat in culoarea de selectie in 
toate ferestrele de lucru. Puteti selecta aceasta functie si din meniul 
contextual. 

 Model nou 

Deschide paleta Model nou unde puteti crea un nou model de planuri. 

 Modificare model 

Deschide paleta Modificare model unde puteti modifica modelul de 
planuri curent. Puteti selecta aceasta functie si din meniul contextual. 

 Introducere pereche planuri (cote) 

Insereaza o pereche de planuri ca etajul cel mai de sus in modelul curent 
de planuri. Allplan preia valoarea cotei de la perechea de planuri a 
etajului cel mai de sus, incrementand numele etajului cu unu. Puteti 
modifica inaltimile si numele in paleta. Puteti selecta aceasta functie si 
din meniul contextual. 

Nota: Utilizand caseta de dialog Introducere pereche de planuri din 

cadrul  Managerului de etaje (cote) in structura de cladire va permite 
de asemenea sa preluati planurile standard dintr-un desen sau un fisier 
NDW. 

 Introducere / inlocuire forma acoperis 

Introduce o forma de acoperis in perechea de planuri selectata sau 
inlocuieste forma de acoperis selectata. Utilizand Optiuni introducere, 
indicati cum sa fie inserata forma de acoperis in modelul curent de 
planuri (comparativ cu sursa): 

 Fara modificarea formei acoperisului (comparativ cu sursa). 

 Marginea inferioara a acoperisului va fi identica cu cea a etajului; 
marginea superioara se pastreaza. 

 Forma acoperisului va fi mutata integral la cota inferioara a etajului. 

Selectati un plan de acoperis sau un plan liber in cadrul unui desen activ. 
Inlocuirea unei forme de acoperis nu modifica referinta pentru toate 
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desenele utilizand aceasta forma de acoperis. Puteti selecta aceasta 
functie si din meniul contextual. 

 Introducere / inlocuire forma acoperis 

Introduce o suprafata de referinta in modelul de planuri sau inlocuieste 
suprafata de referinta selectata. Inaltimea suprafetei de referinta este 
definita de valoarea z a punctului cel mai de jos al suprafetei de 
referinta. Puteti selecta aceasta functie si din meniul contextual. 

Utilizand simbolul dintre inaltime si nume, indicati cum sa fie conectata 
suprafata de referinta cu planul superior sau inferior al nivelului 
structural fata de care ati adaugat suprafata de referinta. Faceti clic pe 
simbol pentru a comuta intre urmatoarele setari: 

 Neconectat (setare implicita)  

 Conectare cu nivelul inferior  

 Conectare cu nivelul superior 

 Stergere introducerea selectata 

Sterge introducerea selectata. Puteti selecta aceasta functie si din 
meniul contextual. 

 Restaureaza statutul anterior al modelului 

Deschide o lista cu toate modificarile din modelul de planuri incluzand 
data, ora si numele modelului de planuri modificat. Faceti clic pe 
Aplicare pentru a restaura statutul modelului selectat. 

Nota: Utilizati functia  Restaureaza statutul anterior al modelului 

pentru a anula modificarile din paleta Planuri. Nu puteti utiliza  

Anulare (Undo) (Cum) sau  Refacere (Redo) (Cum). 
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Structura arborescenta, meniul contextual 

 

Afiseaza toate componentele modelului de planuri. Fiecare model de 
planuri are propriul tab. 

Cand  Modul modificare este activ, puteti modifica toate setarile de 
inaltime facand clic in paleta. Puteti modifica setarile de inaltime si 
utilizand punctele specifice in toate ferestrele de lucru, vederi sau 
sectiuni. Utilizand caseta de dialog Preluare cote planuri, puteti defini 
comportamentul planurilor superioare si inferioare la modificarea cotei 
planului selectat: 

 Mutare in sus / jos: Setarea de inaltime a planurilor de deasupra / 
dedesubt este ajustata astfel incat distanta dintre planuri sa nu se 
modifice. 

 Pastrare cote: Setarea de inaltime a planurilor de deasupra / 
dedesubt nu se modifica; grosimea planseului se modifica. Daca 
rezulta o intersectie a perechilor de planuri, optiunea Pastrare cote 
nu este disponibila. 

Puteti gasi aceste functii, pe care le puteti selecta si facand clic pe 
simboluri, in meniul contextual al structurii arborescente. 

Bara de functi din partea de jos 

 

 Incarcare favorite 

Incarca setarile salvate ca favorite. 
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 Salvare 

Salveaza setarile curente ca favorite. 

Aplicare 

Salveaza modificarile si actualizarile modelului de planuri in desenul 

activ.  Mod modificare este inca deschis (activ). Dupa ce ati modificat 
inaltimea unui plan se deschide caseta de dialog Comportament etaj 
desene afectate. 

Cand apasati ESC pentru a inchide  Mod modificare, Allplan intreaba 
daca doriti sa aplicati modificarile facute modelului de planuri. 
 

Comportamentul paletei "Planuri" in lucrul cu Managerul de lucru in retea 

La lucrul in retea (Manager de lucru in retea, Allplan Share) numai un 
singur utilizator poate modifica modelul la un moment dat. Modificarea 
modelului este blocata pentru ceilalti utilizatori. 

 Doar un singur utilizator poate activa  Mod modificare. In tot acest 
timo, niciun alt utilizator nu poate activa modul modificare. 

 O fereastra ToolTip  afiseaza numele utilizatorului care modifica 
modelul de planuri. 

 Daca Mod modificare este blocat si faceti clic pe pictograma , 
Allplan afiseaza un mesaj cu numele utilizatorului care efectueaza 
modificarea modelului de planuri. 

  Actualizare model actualizeaza modelul conform ultimelor 
modificari facute. 

 Daca un alt utilizator a modificat modelul in timp de dumneavoastra 

lucrati, culoarea pictogramei  Actualizare model se schimba: . 

Terminati ce aveti de facut si actualizati modelul facand clic pe . 

 Imediat ce utilizatorul a modificat modelul de planuri facand clic pe 
Aplicare sau salvand modelul de planuri la iesirea din modul 
modificare, Allplan face actualizarea pentru toti utilizatorii. Allplan 
actualizeaza modelul de planuri la pornirea programului, la 
inchiderea structurii de cladire sau cand se apasa butonul Mod 
modificare. 
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Introducerea unei suprfete de referinta locale intr-un model de planuri 

Puteti utiliza paleta Planuri pentru a insera o suprafata de referinta 
locala intr-un model de planuri al structurii curente de cladire. Suprafata 
de referinta pe care doriti s-o inserati trebuie sa fie salvata intr-un 
desen. Dupa inserarea unei suprafete de referinta intr-un model de 
planuri, suprafata de referinta nu mai este legata de suprafata de 
referinta locala. Daca doriti sa faceti modificari unei suprafete de 
referinta locale din modelul de planuri, puteti inlocui rapid si simplu 
suprafata de referinta. 

 

Pentru introducerea unei suprfete de referinta intr-un model 
de planuri 

 Ati creat deja suprafata de referinta locala; desenul continand 

suprafata de referinta este activ. 

1 Deschideti paleta Planuri (vedeti "Paleta "Planuri"" la pagina 15). 

2 Activati  Mod modificare. 

3 Faceti clic pe  Introducere / inlocuire suprafata de referinta. 

4 Selectati nivelul structural din modelul de planuri unde doriti sa 

adaugati suprafata de referinta. 

5 Selectati suprafata de referinta. 

Allplan insereaza suprafata de referinta in modelul de planuri, 

afisand numele suprafetei de referinta in paleta de Planuri. 

6 Faceti clic pe simbolul dintre Inaltime si Nume si indicati cum sa fie 

conectata suprafata de referinta cu planul superior sau inferior al 

nivelului structural fata de care ati adaugat suprafata de referinta. 

Faceti clic pe simbol pentru a comuta intre urmatoarele setari: 

  Neconectat (setare implicita)  

Modificarile aduse planului superior si inferior al nivelului 

structural nu au niciun efect asupra suprafetei de referinta. 

  Conectare cu nivelul inferior  

Conecteaza suprafata de referinta cu planul inferior al nivelului 

structural. Cand planul inferior se deplaseaza, suprafata de 
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referinta se deplaseaza si ea. In consecinta, distanta fata de 

planul inferior nu se modifica. 

  Conectare cu nivelul superior  

Conecteaza suprafata de referinta cu planul superior al nivelului 

structural. Cand planul superior se deplaseaza, suprafata de 

referinta se deplaseaza si ea. In consecinta, distanta fata de 

planul superior nu se modifica. 

Nota: Pentru a afisa starea initiala a modelului de planuri din paleta 

Planuri, faceti clic pe  Actualizare model. 

7 Daca doriti, puteti face mai multe modificari asupra modelului de 

planuri. 

8 Faceti clic pe Aplicare pentru a salva modificarile din modelul de 

planuri. 
 

 
 

Introducerea sau inlocuirea unei forme de acoperis in modelul de planuri 
(paleta "Planuri") 

Puteti utiliza paleta Planuri pentru a insera sau inlocui o forma de 
acoperis intr-un model de planuri al structurii curente de cladire. Forma 
de acoperis pe care doriti s-o inserati sau s-o inlocuiti trebuie sa fie 
salvata intr-un desen. Cand inlocuiti o forma de acoperis, referinta 
pentru toate desenele utilizand aceasta forma de acoperis nu se 
schimba. 

 

Pentru introducerea sau inlocuirea unei forme de acoperis in 
modelul de planuri (paleta "Planuri") 

 Ati creat deja forma de acoperis (plan de acoperis sau pereche de 

planuri); desenul continand forma de acoperis este activ. 

1 Deschideti paleta Planuri (vedeti "Paleta "Planuri"" la pagina 15). 

2 Activati  Mod modificare. 

3  Introducere / inlocuire forma acoperis. 
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4 Selectati nivelul structural din modelul de planuri unde doriti sa 

adaugati forma de acoperis. 

Sau 

Selectati forma de acoperis pe care doriti s-o inlocuiti. 

5 Utilizand Optiuni introducere, indicati cum sa fie inserata forma de 

acoperis in modelul curent de planuri (comparativ cu sursa): 

 Fara modificarea formei acoperisului (comparativ cu sursa). 

 Marginea inferioara a acoperisului va fi identica cu cea a etajului; 

marginea superioara nu se modifica. 

 Forma acoperisului va fi mutata integral la cota inferioara a 

etajului. 

6 Selectai forma de acoperis. 

Allplan insereaza sau inlocuieste forma de acoperis in modelul de 

planuri, afisand numele formei de acoperis in paleta de Planuri. 

Nota: Pentru a afisa starea initiala a modelului de planuri din paleta 

Planuri, faceti clic pe  Actualizare model. 

7 Daca doriti, puteti face mai multe modificari asupra modelului de 

planuri. 

8 Faceti clic pe Aplicare pentru a salva modificarile din modelul de 

planuri. 

Nota: Daca doriti sa aplicati forma de acoperis si altui desen trebuie 

sa crearti planuri de acoperis in desenele corespunzatoare. 
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Modifcare planuri in modelul de planuri (paleta "Planuri") 

Utilizand paleta Planuri, puteti modifica setarile de inaltime ale 
planurilor din modelul de planuri. Pentru a face acest lucru puteti 
introduce valori sau utiliza punctele specifice. 

 

Pentru a modifica setarile de inaltime ale planurilor in 
modelul de planuri 

1 Deschideti paleta Planuri (vedeti "Paleta "Planuri"" la pagina 15). 

2 Activati  Mod modificare. 

Puteti vedea planurile din modelul de planuri in toate ferestrele de 

lucru inclusiv sectiuni. 

3 Faceti clic pe un plan din paleta de Planuri sau intr-o fereastra de 

lucru. 

Planul selectat este evidentiat in paleta Planuri si afisat in culoarea 

de selectie in fereastra de lucru.  

Pe muchia planului sau in coltul din partea dreapta apare un punct 

specific. In plus este afisata o caseta care indica distanta fata de 

planul pereche. 

4 Modificati inaltimea planului intr-unul dintre urmatoarele moduri: 

 Faceti clic pe inaltime in paleta Planuri si introduceti o alta 

valoare de la tastatura. 

 Definiti comportamentul celorlalte planuri implicate in 

modificare. 

 

Sau 

 Faceti clic pe punctul specific in desen si modificati inaltimea 

tragand de punct in noua pozitie sau introduceti valori in caseta 

indicand distanta fata de planul pereche. 
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 Definiti comportamentul planurilor superioare sau inferioare 

implicate in modificare. 

 

Sau 

 Faceti clic in caseta care indica distanta si introduceti o distanta 

fata de planul pereche. 

 Utilizati simbolul de blocare pentru a defini comportamentul 

celorlalte planuri implicate: 

  Mutarea tuturor planurilor de deasupra sau dedesubt (setarea 

implicita): Toate planurile de deasupra sau dedesubt se muta si 

ele (in functie de directia in care se muta planul). 

  Pastrarea tuturor planurilor de deasupra sau dedesubt: Numai 

planul selectat se muta; toate celelalte planuri isi pastreaza 

pozitia. Valoarea deplasarii nu trebuie sa fie mai mare decat 

distanta fata de planul urmator. De exemplu, puteti modifica 

grosimea planseului urmator. 
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In prima faza modificarile se aplica numai modelului de planuri; 

componentele asociate planurilor in discutie nu se modifica. 

5 Faceti si alte modificari in paleta Planuri. 

6 Faceti clic pe Aplicare in paleta Planuri. 

7 Definiti Comportament etaj desene afectate. 

Allplan aplica modificarile. 

 Mod modificare este inca deschis in paleta Planuri. Daca doriti 

puteti face si alte modificari. 

8 Dezactivati  Mod modificare. 

Nota: Nu puteti utiliza  Anulare (Undo) (Cum) sau  Refacere 

(Redo) (Cum) in paleta Planuri Utilizati  Restaureaza statutul 

anterior al modelului pentru a restaura statutul original (vedeti 

"Resetarea modifcarilor in modelul de planuri (paleta "Planuri")" la 

pagina 26) al modelului de planuri. 
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Resetarea modifcarilor in modelul de planuri (paleta "Planuri") 

Nu puteti utiliza  Anulare (Undo) sau  Refacere (Redo) in paleta 
Planuri. Allplan inregistreaza toate modificarile facute in modelul de 
planuri imediat ce faceti clic pe Aplicare in paleta Planuri. Puteti utiliza 

 Restaureaza statutul anterior al modelului pentru a restaura statutul 
original al modelului de planuri. 

 

Pentru a reseta modificarile din modelul de planuri 

 Ati salvat versiunea anterioara a statututului modelului de planuri. 

1 Deschideti paleta Planuri (vedeti "Paleta "Planuri"" la pagina 15). 

2 Activati  Mod modificare. 

3 Faceti clic pe  Restaureaza statutul anterior al modelului. 

Puteti vedea o lista derulanta cu toate etapele salvate de cand a fost 

creat modelul de planuri. Aceasta lista este sortata dupa data si ora, 

descriind pe scurt modificarile facute. 
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4 Faceti clic pe etapa din lista modelului de planuri pe care doriti s-o 

restaurati. 

Puteti vedea statutul selectat in paleta Planuri. 

5 Faceti clic pe Aplicare pentru a salva aplicarea modificarilor in 

modelul de planuri. 

Sau 

Apasati ESC. Puteti vedea urmatoarele anunturi: Doriti sa aplicati 
modificarile modelului de planuri? Faceti clic pe Nu pentru a inchide 

 Modul modificare fara a modifica ceva. 
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Suprafete de referinta 

Planurile de referinta reprezinta coloana vertebrala a proiectatii unei 
cladiri in Allplan. Acest concept de Planuri de referinta standard este 
foarte potrivit pentru fazele initiale de proiectare ce implica elemente 
plane. Fazele ulterioare de proiectare (LOD 300/400) necesită de obicei 
componente înclinate. Aici puteti utiliza diferite perechi de planuri de 
referinta libere. In functie de forma componentei, este posibil sa aveti 
nevoie de suprafete discretizate (prin mici suprafete triunghiulare) 
pentru planurile libere. Cu toate acestea, aceste planuri nu pot fi 
modificate rapid si simplu. 

De aceea, suprafetele de referinta reprezinta o alternativa la planurile 
libere. 

Puteti crea suprafete de referinta din orice suprafata poligonala sau 
suprafata 3D cu forme libere. Pentru a face asta puteti utiliza functia 
Suprafata 3D in suprafata de referinta (vedeti "Conversia unei suprafete 
3D intr-o suptafata de referinta" la pagina 32) pe care o gasiti in meniul 
contextual al oricarei suprafete 3D. 

Initial, suprafetele de referinta sunt suprafete locale de referinta. Asta 
inseamna ca ele sunt in desenul in care au fost create prin 
transformarea din suprafete 3D. Ca orice componenta, suprafetele de 
referinta pot fi copiate, oglindite, mutate sau sterse. Puteti chiar sa le 
copiati dintr-un desen in altul. Pentru a le deosebi, puteți utiliza meniul 
contextual pentru a redenumi suprafețele de referință pe care le-ați 
copiat sau le-ați oglindit. 

Puteti utiliza functia  Introducere / inlocuire suprafata de referinta din 
paleta  Planuri (vedeti "Paleta "Planuri"" la pagina 15) pentru a insera o 
suprafata de referinta locala in modelul de planuri. Inaltimea suprafetei 
de referinta este definita de valoarea z a punctului cel mai de jos al 
suprafetei de referinta. Paleta Planuri inlocuieste, in cele mai multe 
cazuri, caseta de dialog Managerul de etaje (cote) din structura de 
cladire. 

In Allplan majoritatea elementelor de arhitectura pot fi asociate cu 
suprafetele de referinta. Si nu este vorba numai de pereti si plansee, ci si 

componente create cu functiile  Suprafata drum sau  Planificare si 
Plante. 
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Diferenta dintre suprafetele locale de referinta si suprafetele locale din 
modelul de planuri. 

Dupa ce a fost creata o dintr-o suprafata 3D, suprafata de referinta 
respectiva se afla intr-un desen. 

Daca proiectul include o structura de cladire cu modele de planuri, 
puteti utiliza paleta Planuri (vedeti "Paleta "Planuri"" la pagina 15) 
pentru a insera suprafata de referinta locala intr-un model de planuri. 

Dupa inserarea suprafetei de referinta in modelul de planuri, suprafata 
de referinta nu mai este legata de suprafata de referinta locala. 

Puteti apoi defini setarile de inaltime ale componentelor arhitecturale 
pe baza suprafata de referinta locale salvate in desen sau pe baza 
suprafata de referinta din modelul de planuri. 

 

Figura: Setarea înălțimii folosind nivelul superior al unui perete ca exemplu: Puteți utiliza 
componentele sau suprafețele de referință ale modelului de planuri "Locuinta 
unufamiliala" sau ale planurilor de referință standard. 
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Utilizarea multipla a suprafetelor de referinta 

Ca orice componenta, suprafetele de referinta locale pot fi copiate, 
oglindite, mutate sau sterse. Puteti chiar sa le copiati dintr-un desen in 
altul. Pentru a le deosebi, puteți utiliza meniul contextual pentru a 
redenumi suprafețele de referință pe care le-ați copiat sau le-ați 
oglindit. 

Dupa inserarea unei suprafete de referinta locale intr-un model de 
planuri, suprafata de referinta nu mai este legata de suprafata de 
referinta locala. Puteti insera o suprafata de referinta locala si in alt nivel 
structural al modelului de planuri. Dupa modificarea inaltimii suprafetei 
de referinta in cadrul modelului de planuri, puteti utiliza aceasta 
suprafata de referinta si pentru alte niveluri structurale (etaje). 
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Conversia suprafetelor de referinta in versiuni anterioare 

In Allplan 2019 aveti mai multe optiuni pentru a defini setarile de 
inaltime pentru componentele de arhitectura. Spre exemplu, acum 
puteti seta inaltimea raportata la suprafetele de referinta din desen. Iar 
când vine vorba de un model planuri, toate desenele pot include acum 
componente ale căror setări de înălțime sunt definite între etaje sau 
bazate pe suprafețe de referință. 

Allplan 2019 convertește componente ale căror setări de înălțime nu 
sunt setate față de planurile de referință standard, astfel încât datele să 
poată fi procesate de versiuni anterioare.. Acest lucru este esential in 
schimbul de date cu alti participanti la proiect. Acest lucru este valabil 
pentru toate functiile care convertesc date in versiuni anterioare Allplan 

precum Salvare copie ca... (lista derulanta a pictogramei  Allplan din 
bara de titlu) sau Conversie date in versiuni anterioare (meniul Fisier din 
aplicatia Allmenu). 

Allplan converteste datele astfel: 

 Suprafetele de referinta din desene vor fi convertite in suprafete 3D. 

 Elementele de arhitectura a caror inaltime se bazeaza pe noile 
planuri de referinta sau suprafete de referinta isi pastreaza 
geometria. Asta inseamna ca puteti modifica elementele in versiuni 

anterioare:  Actualizare 3D recalculeaza componentele, asociindu-
le din nou cu planurile de referinta standard. 

 Macrouri, camere, suprafete finisaje, suprafete speciale, obiecte 
liniare etc. isi pastreaza si ele geometria. 

 Favoritele pentru modelul de planuri din Allplan 2019 pot fi utilizate 
in versiuni anterioare. 

 Favoritele pentru modelul de planuri din versiuni anterioare pot fi 
utilizate in Allplan 2019. 
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Conversia unei suprafete 3D intr-o suptafata de referinta 

Utilizand Suprafata 3D in suprafata de referinta, puteti converti orice 
suprafata 3D intr-o suprafata de referinta, atribuind apoi un nume 
suprafetei de referinta. Puteti utiliza o suprafata de referinta pentru a 
defini setarile de inaltime pentru elementele de arhitectura. In plus 
puteti introduce o suprfata de referinta intr-un modelul de planuri. 

Pentru conversia unei suprafete 3D intr-o suptafata de 
referinta 

1 Faceti clic-dreapta pe orice suprafata 3D si selectati Suprafata 3D in 

suprafata de referinta din meniul ontextual. 

2 Introduceti un nume in linia de dialog pentru suprafata de referinta 

si apasati tasta ENTER pentru confirmare. 

Suprafata de referinta primeste proprietatile de format setate curent 

in paleta Proprietati. Allplan salveaza suprafata de referinta in 

desenul curent. 

3 Selectati si alte suprafete pe care doriti sa le convertiti sau apasati 

ESC pentru a inchide functia. 
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Conversia unei suprafete de referinta intr-o suptafata 3D pentru modificare 

Allplan ofera numeroase functii pentru modificarea suprafetelor 3D. De 
aceea va recomandam sa convertiti o suprafata de referinta intr-o 
suprafata 3D inainte de editare. Puteti apoi modifica suprafata 3D 
convertind-o inapoi in suprafata de referinta. 

Nota: Convertind o suprafata locala de referinta intr-un desen, anulati 
toate setarile de inaltime ale obiectelor de arhitectura care se 
raporteaza la aceasta suprafata de referinta. Puteti folosi functia  

 Modificare proprietati Elemente arhitectura (Cum) pentru a reface 
aceste setari de inaltime. 
Daca suprafata de referinta face parte dintr-un model de planuri, puteti 

inlocui suprafata de referinta utilizand optiunea  Introducere pereche 
planuri in paleta Planuri pastrand astfel setarile de inaltime. 

 

Pentru conversia unei suprafete de referinta intr-o suptafata 
3D 

1 Faceti clic pe  Conversie elemente (Cum). 

2 Alegeti Arhitectura, Elemente arhitectura in 3D in caseta de dialog. 

3 Selectati suprafata de referinta pe care doriti sa le convertiti. 

Allplan converteste imediat suprafata de referinta intr-o suprafata 

3D in desenul curent, pastrand proprietatile de format.  

Utilizand functia  Modificare atribute (Cum), puteti modifica 

Numele atributului, care este numele suprafetei de referinta. 

Nota: Elementele de arhitectura care au setarile de inaltime bazate 

pe suprafetele locale de referinta din desen vor fi asociate cu 

planurile de referinta corespunzatoare. 

4 Selectati alte suprafete de referinta pe care doriti sa le convertiti sau 

apasati ESC pentru a inchide functia. 

5 Modificati suprafata 3D utilizand functiile din grupele de functii 

Obiecte 3D si Operatori boolean. 

6 Convertiti suprafata 3D inapoi in suprafata de referinta si dati-i un 

nume. 
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Nota: Elementele de arhitectura care au setarile de inaltime bazate 

pe suprafetele locale de referinta din desen vor fi asociate cu 

planurile de referinta corespunzatoare. 

Daca suprafata de referinta este parte a unui model de planuri si 

doriti sa pastrati setarile de inaltime pentru elementele de 

arhitectura, procedati astfel: 

7 Deschideti paleta Planuri. 

8 Activati  Mod modificare. 

9 Selectati suprafata de referinta pe care doriti sa o inlocuiti in modelul 

de planuri. 

10 Faceti clic pe  Introducere sau inlocuire suprafata de referinta in 

bara de functii. 

11 Selectati suprafata de referinta pe care tocmai ati modificat-o. 

Allplan inlocuieste suprafata de referinta din modelul de planuri, 

afisand numele suprafetei de referinta din paleta de Planuri. 

12 Faceti clic pe Aplicare pentru a salva modificarile din modelul de 

planuri. 
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Modificare suprafete de referinta 

Redenumire suprafete de referinta 

In plus fata de functiile obisnuite, meniul contextual al suprafetei de 
referinta include functia Redenumire suprafata de referinta: 

 

Numele suprafetei de referinta nu se schimba la copiere sau oglindire. 
De aceea va recomnadam sa redenumiti suprafetele de referinta copiate 
sau oglindite. Acest lucru ușurează identificarea suprafețelor de 
referință atunci când sunt utilizate pentru a defini setările de înălțime 
ale elementelor arhitecturale. 

Modificare suprafete de referinta 

La selectarea unei suprafete de referinta, apare automat bara 
contextuala a aceteia. Spre exemplu, puteti roti suprafata de referinta in 
spatiul 3D sau puteti adauga puncte pe suprafata de referinta: 

 

In plus, puteti utiliza punctele specifice pentru a modifica forma 
suprafetei de referinta. 
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Adaugare puncte suprafetelor 3D sau suprafetelor de referinta locale 

Gasiti functia  Adaugare puncte pe suprafata in bara meniului 
contextual al suprafetelor 3D si al suprafetelor de referinta locale. 
Utilizand aceasta functie puteti adauga puncte unei suprafete 
poligonale. Sagetile indica inclinarea suprafetelor partiale rezultate. In 
functie de locul de unde ati selectat functia puteti adauga punctul 
suprafetei sau unei muchii a suprafetei. 

Spre exemplu, puteti astfel crea un drenaj pentru un planseu asociat 
unei suprafete de referinta locale. Tot ce trebuie sa faceti este sa 
introduceti cateva puncte in suprafata de referinta locala. Nu este 
nevoie sa modelati un corp 3D. Forma nu se schimba cata vreme 
planseul este asociat suprafetei de referinta. Toate cantitatile vor fi 
calculate corect. 

Pentru a adauga un punct unei suprafete 3D au unei 
suprafete de referinta locale 

1 Selectati suprafata 3D sau suprafata de referinta locala 

2 Pozitionati cursorul pe suprafata sau pe o muchie a acesteia si faceti 

clic pe  Adaugare puncte pe suprafata in meniul contextual. 

Punctul este atasata cursorului. Sagetile indica inclinarea 

suprafetelor partiale. 

 

3 Inserati punctul. 

Puteti utiliza fereastra de dialog pentru introducerea coordonatelor 

pentru definirea exacta a pozitiei punctului. 

4 Repetati pasii 2 si 3 sau apasati ESC pentru a iesi din functie. 
 

Sfat: Daca un element de 
arhitectura (de exemplu un 
planseu) este asociat unei 
suprafete de referinta puteti 
utiliza paleta Obiecte pentru 
a ascunde acest element de 
arhitectura. Aceasta face mai 
usoara selectarea si 
modificarea suprafetei de 
referinta. 

Sfat: Utilizati paleta Obiecte 
pentru a afisa din nou toate 
elementele de arhitectura. 
Setarile de inaltime ale 
elementelor se actualizeaza 
automat. 
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Facilitati avansate pentru 
lucrul in echipa: arhitecti si 
ingineri 

In Allplan 2019 sunt acum disponibile noi vederi si sectiuni 
pentru detaliere armare. Cu această versiune, accesul de 
scriere in modelul clădirii nu mai este necesar atunci când 
detaliem armarea, aducând o serie de beneficii. De 
exemplu, în timp ce arhitecții pot avea acces la scriere 
pentru toate componentele clădirii, 

priectantii de armare pot primi acces de scriere numai 
pentru plasarea armăturii, cu acces numai pentru citire la 
componentele clădirii. Acest lucru previne modificările 
nedorite la modele comune, imbunatatind munca în 
echipele interdisciplinare. In plus, creste semnificativ 
performata lucrului, mai ales in cazul proiectelor mari si cu 
foarte multe detalii. 

Adesea, detalii similare de armare sunt utilizate in 
numeroase parti ale cladirii. Cu noile vederi și secțiuni, este 
posibilă copierea armăturii, inclusiv secțiunile și descrierile 
dintr-un loc în altul. Aceasta abordare reduce semnificativ 
efortul detalierilor de armare. 
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Vederi si sectiuni 

Am imbunatatit si extins functionalitatile pentru noile vederi si sectiuni. 
Acum puteți selecta elementele pe care doriți să le afișați, alegand să 
afișați sau să ascundeți linia de sectiune și identificatorul secțiunii și să 
editați obiectul secțiunii utilizând modificarea directă. 
In plus, acum puteti crea armari direct in vederi si sectiuni. Prin urmare 

am modificat specialitatea  Inginerie in configurrea Barei de actiuni, 
inlocuind grupa de functii Vederi armare cu grupa de functii  Sectiuni. 

Odata ce ati creat datele, nu mai este nevoie sa le creati din nou. Puteti 

copia sau muta simplu datele utilizand clipboard, functia  Copiere, 

mutare fisiere... sau  ProiectPilot. In plus puteti salva datele in 
biblioteca sau ca fisier NDW fara a pierde lagaturile. 
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Selectarea elementelor ce vor fi afisate 

Când creați vederi și secțiuni, Allplan afișează întotdeauna toate 
elementele din desenele active. In versiunele anterioare puteati utiliza 
numai linia de sectiune si filtrarea layerelor pentru definirea elementelor 
de afisat. Acum zona Filtru a paletei include o noua functie pentru 
selectarea elementelor pe care doriti sa le afisati. Aceasta functie este 
acum disponibila atunci cand creati vederi si sectiuni in Structura de 
cladire. 

 

Dupa ce ati facut clic pe butonul  Eliminare/Adaugare elemente, 
puteti selecta elementele care nu doriti sa apara in vedere sau sectiune. 
Puteti selecta orice element dintr-un desen activ. 
Elementele selectate sunt afisate cu culoarea de selectie. Pentru a 
confirma, faceti clic-dreapta in spatiul de lucru. 

Daca faceti din nou clic pe buton, elementele filtrate/selectate vor fi 
afisate in culoarea de selectie. Când faceți clic pe aceste elemente și 
confirmați făcând clic-dreapta, aceste elemente sunt din nou vizibile în 
vedere sau secțiune. 
Când faceți clic pe  de la sfârșitul butonului, toate elementele filtrate 
sunt vizibile din nou în vedere sau secțiune. 

Nota: Dacă nu doriți să modificați parametrii vederii sau secțiunii, ci doar 
elementele care trebuie afișate, puteți utiliza și functia  
Eliminare/Adaugare elemente. Utilizand aceasta functie, puteți afișa 
elemente în sau ascunde elemente din vederile și secțiunile pe care le-
ați salvat într-un alt desen sau creat folosind structura de clădire. Pentru 
a face asta, selectati desenul care va contine vederea sau sectiunea si 
desenele continand modelul cladirii 
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Linia de sectiune si identificatorul sectiunii (numele sectiunii) 

Identificator sectiune in format constructie de ajutor 

Cand inchideti optiunea "Reprezentare linie" la crearea unei linii de 
sectiune, Allplan introduce totusi identificatorul sectiunii. Pentru a 
exclude identificatorul sectiunii din planse, il puteti crea in format 
constructie de ajutor. 

 

Reprezentare linie 

Linia de sectiune este acum vizibila permanent in sectiune astfel ca o 
puteti modifica rapid si simplu. Pentru a ascunde linia de sectiune, aveti 
urmatoarele optiuni: 

 Cand creati sau modificati o sectiune, puteti inchide optiunea 
Reprezentare linie din zona Reprezentare a paletei. Pentru a afisa din 
nou linia de sectiune este suficient sa bifati din nou optiunea. 
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 Puteti utiliza functia  Reprezentare linie sectiune. Faceti clic pe 
reprezentarea sectiunii sau pe linia de sectiune si apoi faceti clic pe 
vederea sau sectiunea dorita. Daca vederea sau sectiunea selectata 
include deja o reprezentare a sectiunii, Allplan va ascunde aceasta 
reprezentare a sectiunii. 

Creare descriere fara identificatori sectiune 

Cand adaugati descrieri pentru vederi si sectiuni, puteti dezactiva 
afisarea identificatorului vederii sau sectiunii, afisand numai textul 
aditional. In felul acesta puteti crea orice fel de descriere. 

 

 

Caracteristici avansate 

Legaturi pentru descrieri si cote 

Pentru a crea descriei si cote legate cu vederile sau sectiunile (similar ca 
in cazul vederilor pentru armare) care sa se actualizeze automat daca 
sunt mutate, rotite sau sterse vederile sau sectiunile, puteti utiliza 

functiile  Descriere vedere si  Introducere linii de cota in vederi 
pentru vederi si sectiuni. 

Nota: Daca folositi factorii de zoom pentru a afisa vederi sau sectiuni la 
diferite scari, dimensiunile cotelor sunt rezultatul dimensiunilor 
multiplicate de factorul de zoom. Facand clic pe aceste linii de cota cu 
vedere sau sectiune, puteti corecta dimensiunile la valorile potrivite. 
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Includere sistem de axe 

Daca desenul in care includeti o vedere sau sectiune include un  Axe 
ortogonale 2D si daca cel putin un punct in care se intersecteaza axele se 
afla in zona de vederi sau sectiunii, puteti folosi cursorul pentru a defini 
inaltimea descrierii axelor. 
Programul afiseaza toate axele care intersecteaza axa de referinta 
selectata automat si care trec printr-o componenta 3D afisata in vedere 
sau sectiune. 

Pentru a afisa axele unui sistem de axe puteti utiliza functia  Axe 
automate in vedere. Utilizand aceasta functie, puteți afișa axele în 
vederile și secțiunile pe care le-ați salvat într-un alt desen sau creat 
folosind structura de clădire. Pentru a face asta, selectati desenul care 
va contine vederea sau sectiunea si desenele continand sistemul de axe. 

Sistemul de axe creat cu noua functie  Axe ortogonale nu poate fi inca 
afisat in vederi si sectiuni. 

Sectiuni de vederi sau sectiuni 

Acum puteți defini secțiuni în cadrul vederilor sau secțiunilor existente. 
Pentru aceasta, faceți clic pe o vedere sau o secțiune existentă atunci 
când creați linia de sectiune și apoi definiți linia de sectiune în vederea 
sau secțiunea selectată. Allplan preia setările de înălțime ale 
elementelor din vederea sau secțiunea existenta. 
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Micsorarea timpului 
pentru proiectarea scarilor 

Cu noul modelator de scări, modelarea scărilor este 
deosebit de rapidă. Elementele scărilor, precum treptele, 
substructurile sau vangurile, ca și proprietățile pot fi acum 
ușor definite cu ajutorul unei palete separate. 

Crearea conexiunilor, de ex. la plăcile etajelor, se face în 
același mod. Axele, secțiunile, treptele sau distanțele pot fi 
modificate ușor și cu ajutorul punctelor specifice. Acest 
lucru permite economie de timp și, în același timp, crearea 
și modificarea elementelor cu exactitate. 
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Modelarea scarilor 

Allplan 2019 introduce doua noi functii  Modelator scari si  

 Modificare modelator scari. Gasiti aceste doua noi functii in grupa de 
functii Scara din grupa de actiuni La rosu. Folosind aceste functii, puteți 
crea și modifica scările precis si rapid. 

Următoarea secțiune descrie pe scurt modul de utilizare a noului 
modelator de scări. In ajutorul Allplan (Help) puteti gasi informatii 
detaliate despre aceasta functie. Vederi "Modelator scari". Alternativ, 

selectati  Ajutor direct Allplan si faceti clic pe funtie. 

Pentru a desena o scara utilizand Modelatorul de scari 

1 Selectati grupa de actiuni La rosu si grupa de functii Scara si faceti clic 

pe  Modelator scari. 

Se deschide paleta Scara. 

2 Definiți proprietățile geometrice de bază ale scărilor in tab-ul Setari. 

Utilizati zona Reprezentare pentru a specifica daca doriti afisarea 

scarii in plan (Reprezentare 2D) sau in elevatie si in vedere in 

perspectiva (Reprezentare 3D). Este posibila selectarea ambelor 

optiuni in acelasi timp. 

Nota: Tab-ul Plan este vizibil numai daca optiunea Reprezentare 2D - 

Creare este selectata. Tab-ul Elemente si tab-urile pentru elementele 

scarii selectate in cadrul tab-ului "Elemente" sunt vizibile numai daca 

este selectata optiunea Reprezentare 3D - Creare. 

3 Numai daca optiunea  Reprezentare 2D - Creare este selectata: 

Selectati tab-ul Plan si definiti cum sa arate scara in plan. 

Nota: Elementele individuale ale scarii sunt vizibile numai in plan 

unde optiunea Creare este selectata in zona Reprezentare 2D  in tab-

ul relevant pentru element, indiferent daca tab-ul este vizibil sau nu. 

4 Numai daca optiunea  Reprezentare 3D - Creare este selectata: 

Selectati tab-ul Elemente si definiti care elemente ale scarii vor fi 

vizibile in vederea 3D. Faceti clic pe un element al scarii si bifati 

casuta aferenta. 
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Deschideti tab-ul pentru elementul scarii selectat si definiti 

parametrii acestuia. 

5 Faceti clic unde doriti sa inceapa axa scarii. 

In previzualizare este aratata o scara dreapta cu parametri definiti in 

tab-ul Setari. 

Nota: Verificati pozitia scarii in raport cu axa sa. Daca nu este corect, 

modificati parametrul Pozitie axa in zona Dimensiuni din tab-ul Setari. 

6 Indicati cate un punct pentru fiecare segment al scarii. 

Acest lucru este valabil si pentru scara intr-o rampa. Punctati unde 

doriti sa introduceti un podest sau schimbati caracteristicile scarii. 

Cand creati o scara dreapta cu un singur podest, al doilea punct pe 

care il introduceti (clic) este punctul de sfarsit al scarii. 

7 Dupa ce ati indicat ultimul punct apasati ESC pentru a incheia 

desenarea scarii. 

8 Pentru a inchide functia, faceti clic pe Inchidere in paleta Scara sau 

apasati din nou ESC. 

9 Pentru a modifica ulterior scara, selectati functia  Modificare 

modelator de scari din grupa de functii Scara. 

10 Utilizand zona Mod editare din tab-ul Setari, puteti alege sa 

modificati pozitia scarii (optiunea Axa), un segment al scarii 

(Sectiune: inclinarea treptelor (optiunea Trepte) sau distanta dintre 

trepte (optiunea Distanta). 
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Modificarea atributelor 
utilizand paleta "Proprietati" 

Paleta "Proprietăți" din Allplan 2019 vă permite să gestionați 
setările pentru format, vizualizare și atribute pentru 
componentele clădirii, pecum pereți, plansee, fundații, 
acoperișuri și camere. Setări suplimentare pot fi făcute cu 
casetele de dialog detaliate ale obiectelor, accesibile direct 
din paletă. 

Cu un singur clic aveti o vedere generala asupra 
proprietatilor. Modificările pot fi efectuate mai repede 
decât înainte, deoarece nu mai este necesara utilizarea 
meniului contextual. În plus, puteți modifica convenabil mai 
multe obiecte în același timp. 
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Editarea elementele de arhitectura utilizand 
paleta "Proprietati" 

Versiunile anterioare nu afișau proprietățile elementelor arhitecturale in 
paleta "Proprietăți". 

Acum puteți modifica proprietățile specifice ale principalelor elemente 
arhitecturale utilizând paleta "Proprtietati", cum ar fi proprietățile de 
format, suprafața pentru animație sau atributele. 

Utilizand lista derulanta din partea de sus, puteti alege elementele 
arhitecturale pe care doriti sa le modificati. Conținutul paletei se 
schimbă odată cu selecția făcută în caseta derulanta. 

 

Proprietatile elementelor arhitecturale pe care le puteti edita 

Puteti modifica proprietatile elementelor arhitecturale in urmatoarele 
zone: 

 Puteti modifica proprietatile elementelor arhitecturale ca si pana 
acum in zona Format. 

 Puteti atribui o suprafata personalizata unor elemente arhitecturale 

in zona Vizualizare. Faceti clic pe  pentru a deschide paleta 
Suprafete si selectati suprafata pe care doriti s-o utilizati. 

 Puteti modifica sau reasigna atributele elementelor arhitecturale in 

zona Atribute. Faceti clic pe  pentru a deschide caseta de dialog 
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Modificare atribute. Ordinea atributelor din paletă este identică cu 
cea din caseta de dialog Modificare atribute. 

 Sectiunea Document afiseaza numarul si numele desenului sau calea 
fisierului NDW inclusiv elementele selectate. 

Alte proprietăți ale elementelor arhitecturale precum înălțimea nu au 
fost încă implementate. Pentru a modifica aceste proprietati utilizati 
caseta de dialog Proprietati sau  Modificare proprietati elemente de 

arhitectura  si  Aplicare proprietati elemente arhitectura. 
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Elementele arhitecturale pe care le puteti edita 

Puteti utiliza paleta "Proprietati" pentru editarea urmatoarele elemente 
arhitecturale: 

 Pereti (inclusiv pereti profilati)  
Deschideri in pereti (deschideri pentru ferestre si usi, parapeti, glaf) 
nu pot fi editate; deschiderile de tip element precum macro-uri sau 
SmartParts pot fi editate. 

 Grinda (ca perete) 

 Samburi perete 

 Planseu 

 Grinda 

 Stalp, horn 

 Camere (fara finisaje) 

 Fundatii (continue, izolate, radier) 

 Fatade, balustrade (plasate ca SmartParts sau macro) 

 Elemente arhitecturale personalizate (proprietatile de format) si 
elemente arhitecturale personalizate convertite (proprietatile de 
format, geometrie, vizializare) 

Urmatoarele elemente de arhitectura nu pot fi editate inca: 

 Perete poligonal/spline 

 Scara 

 Element instalatii 

 Goluri cu parapet, pervaz 

 Nisa, gol perete, fanta, deschidere 

 Suprafete de finisaj si suprafete speciale (suprafete verticale, 
planseu, podea, plinta) 

 Etaj, grupa de camere (numai descrieri) 
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Particularitati ale elementelor arhitecturale multistrat (de 
exemplu perete, invelitoare acoperis) 

Aveti optiuni suplimentare de selectare a straturilor elementelor 
arhitecturale multistrat: 

 

 Utilizand lista derulanta Mod selectie pentru straturi puteti defini ce 
strat este afisat in paleta si cum afecteaza modificarile aceste 
straturi. 

 

 Cand este selectata optiunea Strat actual, puteti utiliza butoanele  

Strat anterior si  Urmatorul strat pentru a comuta intre straturi. In 
felul acesta, puteti edita fiecare strat individual. 

 

 Utilizand lista derulanta Selectie strat curent puteti de asemenea 
selecta stratul pe care doriti sa-l editati. 
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Un control mai bun cu 
paleta "Obiecte" 

Paleta "Obiecte" din Allplan 2019 permite verificarea si 
modificarea eficienta a unui numar mare de obiecte. Puteti 
sorta obiectele in functie de atribute. 

Obiecte cu atribute lipsa, depasite sau atribuite gresit sunt 
identificate si revizuite usor, asigurand astfel un model de 
cladire foarte consistent. De asemenea, este posibil să 
mutați obiecte utilizând operații de drag&drop, de ex. de la 
un etaj la altul. 
 



 

52 Paleta "Obiecte" dupa atribute Allplan 2019  

Paleta "Obiecte" dupa atribute 

In paleta Obiecte, este activat criteriul de sortare  Sortare dupa 
atribute. Sunt afisate ierarhic atributele asociate obiectelor din desen. 
Atributul Nume este presetat. Puteți alege atributul pe care doriți să-l 
utilizați ca criteriu de sortare. Puteti alege dintre toate atributele 
disponibile. Obiectele fara Atribute se gasesc in lista *nefinit* (sortat 
dupa grupa obiect si tip obiect). 

Faceti clic pe  Personalizat (sageata din stanga numelui) pentru a 

extinde lista din paleta Obiecte. Facand clic pe  Selectati atributul 
dupa care doriti sa sortati, se deschide caseta de dialog Selectare atribut, 
unde puteți selecta atributul dupa care doriți să sortați obiectele. Puteți 
alege între toate atributele asociate obiectelor din desenele active: 

 

Nota: Atributele Material si Lucrare au propriile categorii de sortare:  

Sortare dupa material si  Sortare dupa lucrare. In consecinta acestea 
doua atribute nu sunt incluse in lista din caseta de dialog Selectare 
atribut. 

Categoriile afisate indica ordinea curenta de sortare: Atribut - Grupa 
obiect - Tip obiect. 
Cand mutati cursorul prin lista, acesta se modifica intr-o sageata cu doua 
capete. Facand clic-stanga pe o categorie si tragand-o intr-o noua pozitie 
puteti schimba ordinea in care Allplan afiseaza obiectele. 

 

Facand clic-dreapta pe o categorie deschideti meniul contextual unde 
puteti activa sau dezactiva criterii de sortare. 



 

Noutati in Allplan 2019-0 Un control mai bun cu paleta "Obiecte" 53 

 

Aveti optiunile  Incarcare favorite pentru sortare si  Salvare favorite 
pentru sortare in partea dreapta a casetei. Utilizand aceste optiuni 
puteti salva sortari particularizate si le puteti incarca si aplica ulterior. 
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Imbunatatiri ale interfetei 
IFC4 

IFC este standardul de transfer pentru proiectele openBIM. 
Ultima versiune a IFC4 vă oferă îmbunătățiri suplimentare, 
care sunt esențiale pentru proiectele BIM, cum ar fi exportul 
informatiilor geometriei de bază (BaseQuantities). 

Cu Allplan 2019, importul IFC4 include armarea cu bare si 
plase. In plus, interfata de transfer a fost simplificata. Au 
fost introduse noi opțiuni, printre altele puteți împărți 
elemente multistrat, cum ar fi pereți și acoperișuri, în 
elemente individuale. 
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Interfata utilizator reproiectata 

Am reproiectat caseta de dialog Definitii import/export IFC atat pentru 
iinterfata conventionala, cat si pentru cea noua: Acum, caseta de dialog 
are patru zone fiecare dintre ele prezentând opțiunile pe o pagină 
separată. 

Profile de export 

Puteti gestiona si selecta profilele de transfer in zona Profile de export 
(import). Profilele de export/import erau anterior cunoscute ca Favorite 
pentru transfer. 

Coordonate si parametri lungimi 

Puteti defini parametri Unitate, Factor scalare sau o Deplasare 
suplimentara pentru export sau import. 
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Filtru element 

Alegeti elementele pe care doriti sa le transferati. 

Apasati CTR + A pentru a selecta/deselecta toate elementele. De 
exemplu, dacă doriți să transferați numai stalpi și pereți, debifați mai 
întâi toate elementele și apoi selectați din nou doar elementele "Stalp" 
și "Perete". Pentru asta faceti numai doua clicuri. 

Acum puteti expanda sau restrange grupele de elemente. CTRL + A se 
aplica si grupelor de elemente restranse 
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Optiuni avansate (numai pentru export) 

In plus fata de optiunile cunoscute aveti acum IFC4-geometrie conforma 
armatura, Transferare date cantitati si Impartire componente multistrat. 
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IFC import 

Nou: IFC 4 import 

Allplan 2018-1 a introdus prima parte a noii functii de importul datelor in 
format IFC4. De atunci, fiecare actualizare a furnizat îmbunătățiri 
suplimentare și mai multe elemente native Allplan. 

Noua functie de import suporta formatele IFC4 si IFC2x3. Importul 
include acum toate elementele. Elementele care nu pot fi importate ca 
elemente Allplan native vor fi importate ca elemente arhitecturale 
definite de utilizator. 

Allplan 2019 inca ofera ambele optiuni: 

 Pentru selectarea noii functii de import, faceti clic pe Import - Import 
Date IFC4 in lista derulanta a pictogramei Allplan in Bara de acces 
rapid. 

 Pentru a selecta functia generala pentru import IFC, faceti clic pe  

 Import fisier IFC sau trageti fisierul IFC in spatiul de lucru. 
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Importul datelor cu noua interfata 

Pentru a utiliza noua interfata, selectati Import date IFC 4. Noua 
interfata importa date in urmatoarele formate: IFC 4, IFC XML 4, IFC 2x3 
si IFC XML 2x3. 

Noua interfata ofera urmatoarele avantaje: 

 Puteti importa ambele formate IFC 4 si IFC 2x3. 

 Performatele si calitatea sunt mult mai ridicate. 

 Majoritatea obiectelor IFC vor fi importate ca elemente Allplan 
corespunzătoare; toate celelalte elemente vor fi importate ca 
elemente arhitecturale definite de utilizator. 

 Puteți importa date într-o structură de clădiri existentă sau goală. 

 Puteti asocia atribute IFC atributelor Allplan. Aceasta mapare a fost 
posibila numai pentru export. 

 Fisierul log ofera informatii suplimenatre: Elementele ne-transferate 
sunt sortate după tipul de obiect IFC și sunt listate cu IFC ID. 

Folosind noua interfață, puteți importa date IFC create cu aproape orice 
sistem. 

Noua interfață importă următoarele tipuri de geometrie: 

 Obiecte create prin extrudare 

 BREPS (suprafete model) 

 Suprafete 

 corpuri (CSG) 

 Corpuri/suprafete triangulate 

 Discuri 
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Importul armaturilor 

Noua interfață IFC4 integrează Allplan Inginerie în fluxul de lucru 
OpenBIM. 

Allplan importa barele și plasele de armare ca elemente native, creând o 
armare autentică cu repartitii. 
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Import ca elemente native Allplan 

 

Importul include acum toate elementele. Elementele care nu pot fi 
importate ca elemente Allplan native vor fi importate ca elemente 
arhitecturale definite de utilizator. 

Exemple de elemente native Allplan 

 Fundatie izolata, fundatie continua, fundatie radier sau orice 
fundatie 3D 
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IFC export 

Exportul datelor cu noua interfata 

Allplan exporta deja date IFC utilizand noua interfata inca de la 
versiunea anterioara. Pentru a deschide noua interfata, selectati  

 Export date IFC. Noua interfata exporta date in urmatoarele formate: 
IFC 4, IFC XML 4, IFC 2x3 si IFC XML 2x3. 

Versiunea anterioară a venit cu un jurnal de export mai detaliat pentru 
ambele interfețe: Elementele care nu pot fi transferate sunt sortate 
după categoria de problemă și tipul de obiect IFC și sunt listate cu 
atributele Nume si Allright_Component_ID attributes. 

Allplan 2019 aduce urmatoarele imbunatatiri odata cu noua interfata. 
 

Export cantitati 

Prin exportul cantitatilor, Allplan raspunde cerintei benefeiciarilor care 
lucreaza cu proiecte BIM foarte mari. 

Functia  Export date IFC utilizeaza noua interfata IFC 4 pentru 
transferul cantitatilor pentru formatele IFC4 si IFC2x3. Pentru transferul 
cantitatilor, selectati optiunea Transferare date cantitati din caseta de 
dialog Definitii import/export IFC. 
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Export IFC4-geometrie conforma armaturii 

Functia  Export date IFC utilizeaza noua interfata IFC 4 pentru 
transferul armaturilor intr-o maniera complex pentru formatele IFC4 si 
IFC2x3. Pentru transferul armaturilor, selectati optiunea IFC4-geometrie 
conforma armatura din caseta de dialog Definitii import/export IFC. 

Armarea este descrisă ca un solid extrudat format dintr-un disc circular 
pentru secțiunea transversală a barei și calea pentru extrudare. Selectati 
aceasta optiune pentru a transfera calea de extrudare ca o curba. In caz 
contrar, calea va fi transferata ca o polilinie. 
 

Separarea componentelor multistrat 

O altă caracteristică solicitată de clienții care gestionează proiecte BIM 
mari este opțiunea de a împărți componentele multistrat în elemente 
independente pentru transfer. 

Pentru a face asta, deschideti functia  Export date IFC si selectati 
optiunea Impartire componente multistrat din caseta de dialog Definitii 
import/export IFC. Selectati elementele pe care doriti sa le impartiti 
pentru transfer. 

 

Versiunile anterioare transferau o componenta multistrat ca o 
componenta unica cu mai multe materiale. Allplan 2019 face transferul 
ca diferite componente fiecare cu materialul sau. 

Nota: Dacă doriți să excludeți o componentă specifică din setarea 
generală, adică nu doriți să împărțiți această componentă pentru export, 
utilizați  Modificare atribute pentru a asigna itributul Nu se imparte in 
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IFC (IFC group) pentru aceasta componenta. Asigurati-va ca atributul 
este selectat (setarea implicita). Puteti gasi aceste atribute in grupa IFC. 

 

Nota: Functiile  Export date IFC tine cont de setarile de vizibilitate ale 
layer-elor. Daca, de exemplu, doriti sa transferati stratul portant al unui 
perete spre IFC, ascundeti layerele Allplan ale tuturor celorlalte straturi 
ale peretilor inainte de exportul datelor.Lal export selectati optiunea 
Impartire componente multistrat - Perete. 

 
 

Note despre maparea atributelor IFC 

Cand exportati date utilizand optiunea  Export date IFC, programul 
atribuie si transfera obiectele si atributele automat utilizand 
urmatoarele fisiere de configurare:  
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Default_PropertyMap_Allplan_TO_IFC2x3.cfg si 

Default_PropertyMap_Allplan_TO_IFC4.cfg.  
Aceste fisiere de configuratie, care nu trebuie modificate, se afla in 
folderul ETC\IFC al Allplan (ProgramData). 

Daca trebuie sa indepliniti anumite cerite impuse de client sau de 
coordonatorul BIM, puteti utiliza propriile fisiere de configuratie. Este 
obligatoriu sa pastrati structura fisierelor si sa le salvati in folderul 

USR\local al instalarii Allplan. Utilizati urmatoarele fisiere:  

User_PropertyMap_Allplan_TO_IFC2x3.cfg si 

User_PropertyMap_Allplan_TO_IFC4.cfg. 

Allplan 2017 a fost prima versiune care a suportat fisiere de configurare 
personalizabile. Pentru dezvoltari viitoare, Allplan 2019 vine cu o zona 
de antet specifica pentru acest tip de fisiere de configurare. De aceea 
este necesar sa procedat astfel daca doriti sa utilizati fisiere de 
configurare din versiuni anterioare: 

Adaugati urmatoarele trei linii in antetul fisierului si salvati fisierul cu 
acelasi nume. 

Header for IFC2x3 mapping:  

@AttributeMappings 
@Direction Allplan->IFC2x3 
@Version 2.0 

Header for IFC4 mapping:  

@AttributeMappings 
@Direction Allplan->IFC4 
@Version 2.0 

Allplan 2019 necesita aceste informatii in zona de antet. Nu puteti utiliza 
fisierele de configurare fara informatiile din antet. 

Gasiti informatii detaliate in Allplan BIM Compendium, pe care il puteti 
descarca din Allplan Homepage (http://www.nemetschek.ro) -  
sectiunea ‘Learning’. 
 

http://www.nemetschek.ro/
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Vizibilitate layere, folii macro 

Layer invizibil, blocat 

Cand faceti  Export date IFC, puteti utiliza optiunea setari vizibilitate 
layere pentru a transfera straturile specifice ale peretilor: 

Daca, de exemplu, doriti sa transferati stratul portant al unui perete spre 
IFC, ascundeti layerele Allplan ale tuturor celorlalte straturi ale peretilor 
inainte de exportul datelor. Lal export selectati optiunea Impartire 
componente multistrat - Perete. 

Interfata IFC va cere sa selectati optiunea Layerele invizibile nu se 
transfera. 

Folii macro 

Un macro poate fi compus din mai multe folii; este felul in care macro-
urile functioneaza pentru a aparea diferit in functie de scara de referinta 
selectata. O folie poate contine o reprezentare simpla a elementului la 
scara 1:100,  in timp ce o alta poate afisa o reprezentare complexa a 
elementului la scara 1:10. 

Functia  Export date IFC transfera numai foliile curent vizibile ale 

macro-urilor. In consecinta, selectati  Scara de referinta la care foliile 
pe care doriti sa le exportati sa fi evizibile, inainte de inceperea 
exportului. 
 

Atributul "Nume sectiune" la exportul IFC 

Dacă forma secțiunii transversale a unui  Stalp sau a unei  Grinzi se 
bazeaza pe un simbol 2D, numele simbolului 2D va fi atribuit automat 
componentei ca atributul Nume sectiune (grupul de atribute IFC; tipul 
componentei va fi afisat ca atributul Nume obiect). Aceasta deschide 
opțiuni avansate, în special cu Nemetschek Profile Catalog (vedeti 
"Catalogul de profile Nemetschek" la pagina 69). 

Utilizand  Modificare atribute, puteti reatribui sau modifica atributul 
Nume sectiune (grupul de atribute IFC) in orice moment. 

Functia  Export date IFC transfera atributul Nume sectiune, care 
imbunatateste considerabil exportul IFC pentru stalpi si grinzi. 
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IFC - exportul si importul sistemului de axe 

Functia  Export date IFC transfera sistemul de axe ortogonale creat cu 

functia  Axe ortogonala si cel de axe polare creat cu functia  Axe 
polare. 

Puteti de asemenea sa (re)importati aceste sisteme de axe. 
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Integrare cu Bibioteca de 
profile de otel prin 
intermediul BIM+ 

Pentru a simplifica fluxul de lucru cand utilizaiti profile de 
otel, Allplan 2019 ofera acces la cataloagele internationale 
Nemetschek de profile de otel prin intermediul Allplan BIM+ 
Profilele de otel sunt disponibile in Allplan impreuna cu 
caracteristicile geometrice si atributele. La fel ca si alte 
cataloage utilizate pentru alte produse Nemetschek precum 
Frilo Structural Analyses si Scia Engineer, acestea asigura un 
transfer eficient intre produse. 
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Catalogul de profile Nemetschek 

Puteti prelua profile ca simboluri din Catalogul de profile Nemetschek in 
Bimplus, adaugand aceste simboluri in folderul Birou al bibliotecii 
Allplan. 

Pentru a insera profile din Bimplus in biblioteca Allplan 

1 Deschideti paleta Biblioteca si faceti clic pe  Catalog profile 

Nemetschek in partea de jos a paletei. 

2 Conectati-va la Bimplus. 

Se deschide caseta de dialog Catalog profile Nemetschek. 

3 Mergeti in zona Profile si selectati o grupa de sectiuni transversale. 

4 Mergeti in zona Forma profil si selectati o grupa de profile. Daca 

doriti sa inserati profile din grupa de profile selectata din Allplan, 

selectati aceste profile in zona Dimensiuni profile. Pentru aceasta, 

utilizati tastele CTRL si SHIFT. 

Nota: Puteti sa selectati si mai multe profile in acelasi timp. In acest 

caz, profilele nu pot fi selectate individual. 

Puteti afisa profilele in functie de tara utilizand caseta derulanta 

Selectie profile. 

5 Faceti clic pe Adaugare grupa(e) profile selectate sau Adaugare profile 

selectate. 

In zona Profile selectate sunt afisate grupele de profile si profilele 

selectate. Puteti modifica selectia profilelor de adaugat selectand 

intrarile si facand clic pe Eliminare din profilele selectate. 

6 Adaugarea de profile sau grupe de profile conform descrierii. 

7 Faceti clic pe Copiere pentru a copia profilele selectate in folderul 

Birou al Bibliotecii Allplan. 

Allplan afiseaza un mesaj si inchide caseta de dialog. Folderul Birou al 

Bibliiotecii Allplan include acum profilele selectate ca simboluri in 

folderele Catalog profile Nemetschek --> Biblioteca profile. Puteti 

administra si plasa aceste simboluri in mod obisnuit. 
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Numeroase noutati cu 
PythonParts 

Elementele PythonParts parametrice fac modelarea 
obiectelor similare existente in numar mare mult mai 
eficienta. Cu Allplan 2019, elementele PythonParts pentru 
grinzi, stalpi si scari au fost imbunatatite. Spre exemplu, 
scarile vin acum cu noi puncte specifice. În plus, puteți 
vedea dacă sunt respectate valorile pragurilor pentru 
lungimea pasului, confort și siguranță. 

Armarea a fost, de asemenea, optimizată. Au fost adăugate 
noi elemente PythonParts, printre altele, pentru 
consolidarea eficientă a deschiderilor ușilor, a deschiderilor 
de ferestre și a deschiderilor planseelor. 
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PythonParts: inlocuitori pentru 
componemtele FF si componentele de 
beton 

Asa cum am anuntat anterior, Allplan 2019 nu va mai include functiile 

 Componente FF si  Modelator elemente prefabricate 3D. Acelasi 

lucru este valabil si pentru modulul  Elemente de beton. Puteti utiliza 
in schimb PythonParts. Avantajul este ca elementele PythonParts să 
poată fi modificate rapid și ușor, cu condiția să nu salvați rezultatul ca 
model 3D. Puteti gasi PythonParts cu si fara armatura in paleta 

Biblioteca. Standard  PythonParts  Engineering sau PP-editor. 

Am extins considerabil componentele FF de-a lungul anilor. În acest 
sens, am dezvoltat și componente personalizate pentru clienți, făcând 
aceste componente accesibile tuturor utilizatorilor. Schimbarea nu 
include încă aceste componente sau componente speciale care nu sunt 
utilizate frecvent. În consecință, următoarele componente sunt în 
prezent disponibile ca PythonParts: 

 goluri bordate, gol usa, fundatie vuta 
Nota: Utilizand PythonPart Armatura de bordaj, puteti arma goluri 
poligonale precum si circulare. 

 Grinzi principale si secundare cu si fara suport, dar fara armare 

 Colturi si intersectii de pereti 

 Fundatie continua (fundatie perete) 

 Stalpi (stalpi cu trei zone de repartitie etrieri) 

 Consola 

 Toate componentele scarilor 

PythonParts cu cofraj pot fi create ca linii constructie ajutor. Aceasta 
permite sa creati PythonPart intr-un desen existent. 
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Noi facilitati pentru 
proiectele internationale 

Lucrul pe proiecte internationale devine tot mai important. 
Din acest motiv, acum pot fi instalate, sau adaugate ulterior, 
setari pentru mai multe tari. Mai mult, setarile de tara pot fi 
acum alese la nivel de proiect. Asta face ca lucrul pe 
proiecte internationale cu diverse setari de tara este acum 
mult mai sumplu. 

In plus, au fost adaugate noi standarde nationale de armare 
pentru Algeria (DRT-BC2.41-CBA93) si Africa de Sud (SANS 
282). 

Allplan 2019 suportă acum scrierea de la dreapta la stânga 
pentru limba ebraică. 
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Proiecte specifice tarii 

Puteti defini proiecte specifice unei anumite tari. Aceasta inseamna ca 
un proiect acceseaza resursele (spre exemplu hasuri, motive, layere etc.) 
si setarile de armare specifice unei anumite tari. In functie de licenta 
detinuta, puteti instala unul sau mai multe pachete specifice de tara. 
Spre exemplu, puteti crea un proiect cu resursele si setarile pentru 
Germania si altul cu resursele si setarile pentru UK. 

Informatii generale despre pachetele specifice tarii. 

 Cand instalati Allplan puteti selecta pachetele specifice de tara pe 
care doriti sa le instalati. De retinut ca, cu cat alegeti sa instalati mai 
multe pachete specifice unei tari, cu atat mai mult va creste durata 
de instalare a programului si spatiul pe disc ocupat. 

 

 Aveti posibilitatea sa vedeti pachetele de tara selectate inaintea 
inceperii instalarii. 
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 Cand creati un proiect nou puteti selecta ca sablon proiectul specific 
de tara din pachetul instalat. 

 

 La crearea proiectului intotdeuna definiti tara. Nu puteti schimba 
aceasta setare ulterior. 

 

 Bara de statut afiseaza tara setata pentru un proiect. 

 

 Unitatile pentru lungime si setarile pentru armare din  Optiuni 
sunt specifice proiectului si sunt presetate in functie de tara. 

 Cand verificati un proiect lucrand in retea, puteti alege ce setari de 
birou specifice tarii sa verificati. 

 Faceti clic pe  in setarile de licenta pentru a vedea ce tari sunt 
suportate de propria licenta. 

 In timpul instalarii se creaza un folder STD.??? si un folder ETC.??? 
pentru fiecare pachet de tara aditional selectat (??? se 
particularizeaza pentru fiecare tara). Calea spre folderul Birou si 
calea implicita sunt intotdeuna bazate pe setarea de tara pentru 
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proiectul curent. Adică atunci când deschideți un proiect și salvați un 
favorit sau un element din bibliotecă în calea Biroului sau calea 
implicită, aceste elemente vor fi disponibile numai în proiecte cu 
aceleași setări de țară. 

Licente pentru pachetele de tara 

licente Cubed si Exponential: Puteti selecta oricate pachete de tara 
doriti; puteti crea si deschide proiecte cu orice cod de tara. 

licente Lineared si Squared: Puteti selecta doar un singur pachet de tara 
la un moment dat. Puteti crea si deschide doar proiecte cu acest cod de 
tara. 

Instalarea pachetelor de tara 

Cand instalati Allplan 2019 pentru prima oara sau faceti actualizare de la 
versiunea Allplan 2018 sau mai veche, trebuie sa instalati (alegeti) 
explicit pachetele de tara. Cand faceti instalare personalizata puteti 
selecta pachetele specifice de tara pe care doriti sa le instalati. Cand 
faceti instalarea implicita, programul instaleaza numai pachetul de tara 
deja disponibil. Aceasta inseamna ca programul nu va instala niciun 
pachet aditional de tara la instalarea Allplan 2019 pentru prima oara. 
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Noi standarde de armare 

Am adaugat standardele SANS 282 si DRT-BC2.41-CBA93 pentru Africa 
de Sud si respectiv Algeria. Regulile standardului algerian difera esential 
de regulile standardului francez. 

Pentru setarea unui standard, accesati  Optiuni pagina Armare. 
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Lungimea de sfarsit a barei de armare 
indoite 

Lungimea ultimului segment sau a cârligului de bare îndoite este definită 
automat de lungimea rămasă a barei după ultima îndoire. Dacă Allplan 
calculează lungimea barelor prin adăugarea lungimilor segmentului, 
lungimea efectivă a segmentului este mai mare decât Lungimea 
segmentului din schema. 

De aceea, acum puteti defini aceste dimensiunea finala utilizand  
Optiuni - pagina Armare - Descriere - zona Schema. In plus pentru 
Lungimi segmente, puteti alege sa se afiseze Lungime segment in 
paranteza sau Fara lungime segment pentru ultimul segment. Cand este 
selectat British Standard 8666, se obisnuieste sa nu se afiseze lungimea 
ultimului segment. 

 

Indiferent de setarea definită, Allplan etichetează doar o lungime a 
segmentului dacă prima și ultima segmente au aceeași lungime și 
aceeași direcție. 
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Noul sistem de axe 
Allplan 2019 vine cu un nou sistem de axe cu functionalitati 
suplimentare. Interfata utilizator se bazeaza pe palete, astfel ca puteti 
defini si ajusta intuitiv toate proprietatile. Modificarile devin imediat 
vizibile in model. Puteti utiliza punctele specifice pentru a crea si 
modifica sistemul de axe. 
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Axe ortogonale in grupa de functii "Rastru" 

Noua interfata de optiuni  Axe ortogonale din grupa de functii Rastru 
(specialitatea Constructii) ofera un mod complet nou de creare a 
sistemului de axe. Puteti utiliza noul sistem de axe ortogonale pentru 
desenarea atat in 2D, cat si in 3D. 
Sistemul de axe ortogonale din versiunile anterioare Allplan a fost 
redenumita ca Axe 2D si inca poate fi activata din meniul contextual. 

Puteti gasi functia  Axe ortogonale 2D in categoria Alte functii cu 
icoane in tab-ul Configurare din caseta de dialog Configuratie. 

Cele doua tab-uri Axe si Descriere ale noii functii incul toti parametrii 
vechii functii. În plus, puteți defini layeul sistemului de axe, unghiurile 
pentru axe, un unghi de rotație pentru sistemul de axe și planurile în 
direcția Z. 
Introducand valoriile cu spatii intre ele definiti numarul de axe pe care 
dorti sa le creati in directia X respectiv Y sau cate planuri doriti sa creati 
in directia Z. Utilizati virgula pentru a separa valorile. Utilizati virgule sau 
puncte ca separator decimal. Puteti introduce numai valori pozitive. 
Puteti adauga - optional - si unitatile de masura. Se pot realiza calcule 
aritmetice de baza: 

De exemplu: Introducand 3*2.3; 46dm; 5-3.2; 4 cu unitatea de masura 
setata pe metri [m] genereaza 7 axe distantate astfel: 3 la la 2.3m si cate 
una la 4.6m, 1.8m respectiv 4.0m (plos axa de pornire). 



 

80 Axe ortogonale in grupa de functii "Rastru" Allplan 2019  
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Modificarea axelor 

Comparativ cu vechea functie, noul sistem de axe poate fi modificat 
mult mai usor si intuitiv. Faceti direct clic pe sistemul de axe pentru 
selectie si faceti modificarile dorite. Faceti dublu-clic-stanga pe un 
element al sistemului de axe pentru deschide paleta Proprietati. Astfel 
sistemul de axe trece in modul modificare. In modul modificare, puteti 
schimba parametrii axelor in unul din urmatoarele moduri: 

 Modificati setarile din paleta Axe ortogonale. Puteti redefini toate 
distantele dintre axe, global sau individual. 

 Facand clic pe un  punct specific, puteti muta, roti, modifica sau 
sterge axa corespunzatoare utilizand functii din meniul contextual. 
Pentru a face modificari cu precizie puteti utiliza casetele de dialog 
pentru introducerea valorilor lungimilor sau unghiurilor. 

 Selectati o singura axa facand clic pe ea. Aveti la dispozitie un  

 Punct specific central pentru mutare si  Puncte specifice la 
inceputul si sfarsitul axelor. In plus, aveti la dispozitie casete de 
dialog pentru introducerea valorilor pentru distante si unghiuri. 
Utilizati functiile din meniul contextual pentru a muta, roti, modifica 
sau sterge axele selectate, pentru a modifica valorile din casetele de 
dialog sau faceti clic pe un  Punct specific si modificati lungimea 
axei. Pentru a face modificari cu precizie puteti utiliza casetele de 
dialog pentru introducerea valorilor lungimilor sau unghiurilor. 

Nota: Dupa ce ati plasat sistemul de axe in spatiul de lucru, sistemul de 
axe este inca in modul modificare si poate fi schimbat. 
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Gama larga de mansoane 
pentru armare 

Pentru a asigura dimensiunile precise ale armăturilor, este 
absolut necesar să se ia în considerare particularitățile 
vânzătorului pentru mansoanele de armare. Odata cu 
Allplan 2019, au fost adăugate la lista extinsă de sisteme 
suportate mansoanele Fortec și imbinarile filetate HALFEN 
HBS-05. Pentru a face față situațiilor în care nu se cunoaște 
încă sistemul cuplajului, au fost introduse și cuple generice, 
neutre pentru producători. 
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Mufe si mansoane cu filet 

Am refacut functia  Introducere mufe, mansoane, bare de legatura din 
grupa de functii Armare cu bare: Acum puteti selecta producatorul si 
functia in aceeasi caseta de dialog. In plus am adaugat cataloage extinse. 
Allplan 2019 vine cu cuple filetate si mansoane provenind de la noua 
producatori si un sistem generic de cuple (oarecare), independent de 
producator. 

 

Dextra 

Dextra ofera acum sistemele de cuple Fortec si Rolltec. Cele doua 
sisteme includ acum acelasi numar de cuple; insa form fixers sunt 
valabile numai pentru Rolltec. 
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Halfen HBS-05 

Cuplele filetate Halfen HBS-05 pot fi utilizate pentru incarcari statice si 
dinamice. In cazul incarcarilor predominant statice, ca si pentru armarile 
continue, toate aceste tipuri de cuple pot fi expuse 100% atat la solicitari 
de intindere, cat si la solicitari de compresiune. 

Articolele din catalog includ HBS-05-S bare filetate cu manson, HBS-05-B 
bare filetate cu manson forjat si flansa cu conectori si cuple cu surub 
HBS-05-S Seismic. 

Cuple oarecare 

Acest sistem generic de cuple (independent de producator) unde cupla 
și filetul formează o conexiune sau cupla si bara de legătură formează o 
conexiune din două piese 

Aceasta categorie din catalog include cuple standard, combinatii de 
cuple si cuple sudabile. 

Note la instalare 

Cand selectati tipul de instalare Utilizator pentru actualizare, cataloagele 
producatorilor nu sunt selectate; prin urmare acestea nu se vor 
actualiza. Desi producatorii noi vor fi introdusi, datele nu vor fi copiate. 
Pentru a completa datele la actualizare, derulati in jos pana la Fisiere 
specifice furnizori pana apare caseta de dialog Selectati optiunile in 
timpul Instalatii. Selectati Dextra, Halfen HBS-05 si Cuple oarecare. 
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Noul catalog Peikko 

Am actualizat catalogul Peikko cu noile produse fabricate de Peikko. 
Acum catalogul contine si placi de ancorare, baza stalp, baza grinda, 
baza perete si buloane de ancorare. In plus, gasiti articole pentru 
ridicare si transport. Armatura la strapungere nu se mai gaeste in noul 
catalog. 

 

Pe măsură ce grosimea componentelor care trebuie conectate diferă, 
punctul de agatare al unui bulon de ancorare este acum punctul bolțului 
în care începe filetul roluit. Dupa ce ati plasat elementul, il puteti 
deplasa astfel incat bulonul sa ajunga in pozitia dorita. 
Pe măsură ce sa schimbat punctul de agatare, punctul suplimentar 
pentru plasarea ancorei a boltului nu mai este disponibil. Aceasta 
situatie este valabila pentru baza stalp, baza grinda si baza perete. 



 

86 Noul catalog Peikko Allplan 2019  

Note la instalare 

Cand selectati tipul de instalare Utilizator pentru actualizare, cataloagele 
producatorilor nu sunt selectate; prin urmare acestea nu se vor 
actualiza. Desi producatorii noi vor fi introdusi, datele nu vor fi copiate. 
Pentru a completa datele la actualizare, derulati in jos pana la Fisiere 
specifice furnizori pana apare caseta de dialog Selectati optiunile in 
timpul Instalatii. Selectati grupa Peikko. 
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Detalii si Solicitari 
Din nou am reusit sa punem in practica un numar mare 
dintre ideile dumneavoastra, facand astfel Allplan mai usor 
de utilizat si mai eficient. Urmatoarele pagini prezinta cateva 
exemple din diverse domenii care usureaza munca dvs. 
zilnica. 
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Interfata utilizator 

Noi optiuni pentru Bara de statut 

Am implementat urmatoarele noi facilitati pentru bara de statut: 

 Bara de statut nu mai contine informatii despre tipul documentului. 

 Am mutat urmarirea coordonatelor din bara contextuala in bara de 
statut. 

 Bara de statut afiseaza setarea de tara pentru care Allplan alege 
setarile implicite. 

 

Optiune noua - inversare directie in mod navigare 

In  Mod navigare, puteti utiliza mouse-ul pentru a naviga in modelul 
afisat in fereastra de lucru. 

Puteti utiliza noua optiune Inversare directie in mod navigare  

(  Optiuni - Interfata desktop - Mouse si cursoare) pentru a inversa 
efectul miscarii mouse-ului pe model. Aceasta este valabila pentru mod 
sfera si mod camera. 
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Schimbare optiune - reprezentare cand nicio functie nu este activa 

Am schimbat setarea implicita pentru optiunea Reprezentare cand nicio 

functie nu este activa (  Optiuni - Interfata desktop - Mouse si 
cursoare): Acum Cursor (sageata) este presetat. Cursorul reticular este 
inca prezent cand o functie este selectata. 

 

Aceasta setare are de obicei urmatoarele avantaje: 

 Este mai usor de diferentiat intre cursor (tip sageata) si cursoare 
(reticular, tip cruce). Puteti vedea dintr-o privire daca este sau nu 
activata vreo functie din Allplan. 

 Noile setari implicite cresc performanta Allplan pe Citrix. 
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Lucrul in echipa 

Lucrul in retea 

Suport Open GL in medii virtuale 

Puteti utiliza acum Open GL in medii virtuale (spre exemplu Citrix, 
Remote Desktop), acum Open GL fiind suportat de sistem. In caz contrar 
va fi utilizat GDI. 

La instalarea Allplan pentru prima data, suportul pentru Open GL va fi 
activat automat. Cand faceti update, trebuie sa stergeti fisierul 
ogldiag.ini din folderul \Etc\Shaders sau setati optiunea 
Omiteți verificarea de la distanță pe 0. Puteti comuta Open GL pe deschis 

sau inchis utilizand  Optiuni (Interfata desktop - Afisare). 
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Diagnostic performanta Allplan 

Meniul Ajutor include functia Diagnostic performanta Allplan. 

 

Puteti utiliza aceasta functie (Cum) pentru a verifica setarile si 
performatele echipamentelor si a programelor in raport cu Allplan. In 
plus puteti verifica legaturile cu Allplan Share, Managerul de lucru in 
retea si Managerul de lucru in retea online. Aceasta functie este in 
primul rand destinata detectarii problemelor si gasirii de solutii pentru 
problemele de performanta. Spre exemplu, puteti utiliza aceasta functie 
atunci cand sunteti angajat intr-o discutie cu echipa de suport tehnic. 

Partitii curente 

Afiseaza lista de partitii ale calculatorului si proprietatile lor. Utilizand 
meniul contextual puteti accesa partitia corespunzatoare in Explorer. 

Căi Allplan 

Afiseaza partitiile Allplan si căile. Utilizand lista derulanta din partea 
superioara-dreapta puteti alege versiunea Allplan ale carei setari doriti 
sa le afisati. Faceti clic pe Pornire Test performanta pentru a testa viteza 
de scriere-citire pentru aceste partitii. Utilizand meniul contextual puteti 
accesa partitia corespunzatoare in Explorer. 

Partajare 

Afiseaza echipele BIM+ din Allplan Share. Pentru a vedea lista trebuie sa 
va conectati pe BIM+. Utilizand Login, va puteti conecta in BIM+ direct 
din aceasta fereastra. Faceti clic pe Pornire Test performanta pentru a 
testa viteza de scriere-citire pentru Allplan Share. Faceti clic pe Verificare 
conexiune pentru a verifica conexiunea cu Allplan Share utilizand Ping 
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sau Traceroute. Faceti clic pe Acces portal pentru a deschide portalul 
Bimplus in browser. 

Manager de lucru in retea 

Afiseaza serverele disponibile pentru lucrul in retea precum si proiectele 
salvate pe aceste servere. Faceti clic pe Pornire Test performanta pentru 
a testa viteza de scriere-citire pentru aceste servere. Faceti clic pe 
Verificare conexiune pentru a verifica conexiunea cu serverele selectate 
utilizand Ping sau Traceroute. 

Setari 

Afiseaza diverse setari generale. Utilizand lista derulanta din partea 
superioara-dreapta puteti alege versiunea Allplan ale carei setari doriti 
sa le afisati. 

Setati generale 

Afiseaza setari generale (de exemplu cu sau fara Manager de lucru in 
retea, tara curenta si setarile pentru limba, ultima data a instalarii, 
utilizatorul curent). Faceti clic pe Accesare Registry (HKLM) pentru a 
deschide Registry Editor. Sectiunea HKEY_LOCAL_MACHINE este 
expandata pentru versiunea Allplan selectata in lista derulanta. 

Setari utilizator 

Faceti clic pe Accesare Registry (HKCU) pentru a deschide Registry Editor. 
Sectiunea HKEY_CURRENT_USER este expandata pentru versiunea 
Allplan selectata in lista derulanta. 

Server Online 

Afiseaza serverele disponibile in Managerul de lucru in retea. 

Gestiune utilizatori 

Afiseaza utilizatorii si caile catre folderele utilizatorilor. Utilizand meniul 
contextual puteti accesa folderele utilizatorilor in Explorer. Folderul 
utilizatorului poate fi afisat numai pentru versiunea Allplan de pe care a 
fost lansata aceasta functie. In acest caz, puteti vedea ok in coloana 
Statut. Daca alta versiune este selectata in lista derulanta din dreapta-
sus, se afiseaza mesajul este necesara versiunea curenta. 



 

Noutati in Allplan 2019-0 Detalii si Solicitari 93 

 

Functii 

Puteti utiliza butoanele de pe partea dreapta pentru a lansa diverse 
functii Allplan. 
 

Interfete 

IFC - categorii reabilitare 

Am modificat categoriile de reabilitare din Allplan pentru a fi aliniate cu 
BuildingSMART PEnum_ElementStatus si am adaugat noi categorii. 
Aceasta imbunatateste schimbul de date cu Bimplus. 

Categoria Temporar cuprinde structurile temporare, precum 
componentele necesare numai pe perioada reabilitarii si care ulterior 
vor fi indepartate. 

 

Numar BuildingSMART PEnum_ElementStatus Categorie de reabilitare Allplan 

1 NOU Cladire noua 

2 EXISTENT Elemente existente 

3 DEMOLARE De demolat 

4 TEMPORAR Temporar 

5 ALTELE Altele 

6 NECUNOSCUT Necunoscut 

7 NESETAT Nespecificat 

 

Puteti asocia aceste atribute utilizand butonul Atribute la crearea 

componentei. Puteti face acest lucru si ulterior utilizand  Modificare 
atribute. 

Puteti utiliza functia  Filtru dupa categorii de reabilitare pentru a filtra 

dupa orice categorie. Functiile  Conversie pentru lucrari de reabilitare 
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si  Obiecte demolare, adaugare tin cont de categoriile Cladire noua, 
Existent si Demolare. 
 

Interfata CPIXML 

Am imbunatatit interfata CPIXML. Puteti utiliza aceasta interfata pentru 
a schimba date cu programe precum iTwo. Interfata CPIXML analizeaza 
mult mai precis datele ce urmeaza a fi exportate. 
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Suprafete finite utile 

Acum puteti golurile din suptafetele finite utile pentru export. Pentru 
asta, puteti utiliza noua optiune Export suprafete finite utile, care implicit 
este selectata. Când această opțiune nu este selectată, interfața CPIXML 
exportă suprafețele de finisare ca de obicei, ignorând deschiderile. 

 

Datorită diferitelor îmbunătățiri, sistemul țintă iTwo evaluează acum 
datele importate ca date de cea mai înaltă calitate. 

Cele mai importante imbunatatiri includ: 

 Am adaugat atributul Suprafata. 

 Containerele pentru pereti vor fi transferate cu flag-ul 
Composite=true. 

 Stalpii vor fi transferati cu axele proprii. 
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Arhitectura 

Previzualizare imbunatatita pentru elemente de arhitectura 

Când ați desenat elemente arhitecturale multistrat în versiunile 
anterioare, previzualizarea atașată cursorului afișeaza toate straturile la 
înălțimea primului strat, indiferent de setările de înălțime ale acestor 
straturi. Setarile de inaltime nu sunt afisate corect pana nu introduceti 
ultimul punct. 

Acum, previzualizarea componentei atașată cursorului este corectă, 
chiar dacă setările de înălțime ale straturilor individuale se bazează pe 
planuri diferite. 

 

Din motive de performanță, previzualizarea nu suportă încă straturi 
asociate suprafețelor de referință. 
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Elemente de fatada cu umpluturi in sectiuni 

Elementele liniare și de fațadă includ acum umpluturi nu numai în 
vederea plana, dar și în secțiuni. 

Cand definiti un obiect de fatada in caseta de dialog Obiecte, trebuie sa 
atribuiti o umplutura obiectului selectand optiunea Umplutura. 

 

Figura: Exemple de sectiuni ale obiectelor de fatada 

 

Inaltimea fatadei si a balustradei 

Ca raspuns la solicitarile venite din partea utilizatorilor, Allplan a creat 

 Fatada sau  Balustrade, garduri, pe care le puteti desena in plan, la 
inaltimea planului de referinta inferior din desen. Versiunile anterioare 
utilizau coordonata Z cu valoarea 0. 

Introducerea in vedere izometrica nu s-a modificat: Allplan preia 

inaltimea unei  Fatade sau  Balustrade, garduri de la punctul indicat 
pentru introducerea traseului. 
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Caseta de dialog "Camere" poate fi marita 

Ca raspuns la cererile repetate venite din partea clientilor, acum puteti 
modifica dimensiunea casetei de dialog Camere. Pentru aceasta faceti 
clic pe coltul dreapta-jos si trageti pana cand caseta de dialog are 
dimensiunea dorita. 

Acum puteti vedea tot continutul casetei dintr-o privire; nu mai este 
nevoie sa derulati. 
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Raport imbunatatit pentru "Comparare suprafete - grupe camere" 

Raportul Comparare suprafete - grupe camere.rdlc (folderul Spatii 
locuibile) afiseaza suprafetele secundare numai in coloana Suprafete 
conform DIN277. Coloanele Spatii locuibile (dimensiuni la rosu; minus %; 
dimensiuni finite) analizeaza datele corect, ignorand suprafetele 
secundare. 
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Clasificarea BIM a atributelor 

Tema schimbului de date devine din ce în ce mai importantă odata cu 
generalizarea modului de lucru BIM. 

Prin urmare, am adăugat multe atribute internaționale de clasificare 
grupului de atribute Clasificare in folderul Standard. Aceste atribute 
includ: 

 CSI 

 NBS 

 OmniClass 

 Uniclass 

 UNSPSC 

 

Nota: Exportul IFC nu furnizează încă aceste atribute de clasificare ca 
IfcClassification. 
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Modelare 

Extragerea unor corpuri sau suprafete 

Utilizand functiile  C1 minus C2, C2 se pastraza si  C1 minus C2, C2 
se sterge din grupa de functii Operatori Boolean, puteti acum extrage 
diverse corpuri sau suprafete 3D din corpuri 3D sau suprafete 3D intr-o 
singura operatie. In versiunile anterioare puteati extrage o singura 
suprafata sau corp. 

 

 

Figura: Extragerea unui corp din mai multe corpuri 
(A) Corpul de extras 
(B) Corpuri selectate impreuna; primul corp va fi extras din aceste corpuri 
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Dacă solidul intersectat împarte corpul care trebuie schimbat în părți 
separate, puteți decide dacă doriți să pastrati corpul impartit în corpuri 
3D separate (distincte). 

 

Soprafetele 3D impart intotdeuna corpul; in acest caz nu mai apare 
niciun mesaj. 

 

Figura: Corp intersectat de mai multe corpuri; rezultat: corp impartit in elemente separate 
si corp pastrat intr-un singur element 

 

"Cerc 3D" ca functie separata 

 Cerc 3D este acum o functie distincta (grupa de actiuni Modelare - 
grupa de functii Obiecte 3D). Acum nu mai este nevoie sa alegeti functia 

din bara contextuala a functiei  Linie 3D. 

Daca utilizati frecvent functia Cerc 3D, puteti defini o scurtatura 
pentru aceasta functie. 

Aceasta modificare se aplica configuratiilor uzuale standard. 
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Corp riglat - ajustarea orientarii profilelor 

Functia  Corp riglat este extrem de utila pentru modelarea solidelor 
cu forme complexe. 

Puteți schimba punctele de pornire ale profilurilor și, astfel, evitați 
solidele răsucite. Cu toate acestea, acest lucru este adesea insuficient, în 
special atunci când lucrați cu date din alte sisteme. Același lucru este 
valabil și pentru cercurile 3D cu direcții predefinite, care produc adesea 
rezultate nesatisfăcătoare. 

Profilele intersectate nu pot fi procesate. 

Acum săgețile indică orientarea profilurilor (curbele) sau ordinea 
punctelor. Faceti clic pe sageata pentru a-i schimba orientarea. 

 

 

Am imbunatatit functia Corp de translatie 

Am imbunatati functia  Corp de translatie sub diverse aspecte. 
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Traseul de translatie poate fi definit 

Acum puteti defini o cale (traseu) pentru  Corp de translatie. 
Versiunile anterioare calculau traseul în mod automat conectând 
punctele din care pornesc profilurile. Prin urmare, această functie a fost 
ideală pentru modelarea segmentelor de pod, dar mai puțin potrivită 
pentru solidele răsucite cu multe curbe. 

Acum puteti defini traseul. Aceasta face functia  Corp de translatie 
mult mai versatila. O cale este in mod deosebit utilă dacă utilizați curbe 
complexe ca trasee de translatie sau profile răsucite. Traseul afecteaza 
de asemenea forma contururilor nedefinite ale solidului rezultat. 

Solidul poate fi, de asemenea, modelat fără o traiectorie: Sariti etapa cu 
trasearea caii apasand ESC si selectand traseul dorit. Spre deosebire de 
calea de translatie, traseul selectat nu trebuie sa atinga profilele. In mod 
normal, traseul este exa elementului. Puteți schimba calea atâta timp 
cât Allplan afișează o previzualizare a solidului. Apasati tasta ESC pentru 
a crea solidul. 

 

(A) Doar profile; nicio cale de translatie  
(B) Calea ca axa  
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Distribuire proportionala 

Variantele de introducere includ o optiune noua Distribuire 
proportionala. Puteți vedea optiunile de introducere atâta timp cât 
Allplan afișează o previzualizare a solidului. 

 

Aceasta optiune este utila pentru profile asemanatoare cu proportii 
diferite. Cand optiunea Distribuire proportionala este selectata, Allplan 
distribuie punctele proportional pe contur, inserind pucte noi pe profile 
sau contururi acolo unde este nevoie. 
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Noua functie "Extragere curba 3D" 

Puteti utiliza noua functie  Extragere curba 3D pentru a extrage una 
sau mai multe curbe 3D sau muchii din elemente arhitecturale, corpuri 
3D sau suprafete 3D. 

 

Puteti de asemenea selecta curbe ISO sau linii 3D. Allplan pozitioneaza 
curbele extrase in pozitia lor originala. Puteti selecta curbele daca doriti 

sa le mutati sau sa le editati. 

 
 

Sfat: Utilizand paleta 
Proprietati, puteti modifica 
Numar curbe U si Numar 
curbe V (curbe ISO) ale unui 
solid sau suprafete inaintea 
extragerii curbelor. Aceasta 
vă permite să extrageți exact 
curbele pe care le doriți 
pentru modelare. 
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"Rotire elemente 3D" in bara contextuala 

Bara contextuala pentru modificarea directa a obiectelor include acum 

functia  Rotire elemente 3D pentru modificarea elementelor 3D. 

 

Cand selectati functia  Rotire elemente 3D din bara contextuala 
pentru modificarea directa a obiectelor puteti utiliza aceasta functie 
mult mai intuitiv: 

 Allplan afișează mici cruciulițe și o previzualizare pentru introducerea 
axei de rotație. 

 Puteți utiliza caseta de dialog coordonate, care include unghiul de 
rotație, pentru introducerea valorilor de la tastatură în plus față de 
opțiunile din linia de dialog. 

 Allplan afiseaza o previzualizare a directiei de rotatie. Atunci când 
rotiți elementul 3D intuitiv, unghiul din caseta de dialog coordonate 
se modifică în consecință. 

 Pentru obiectele poligonale, puteți lua direcția inițială și direcția țintă 
de la elementele existente. 
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Inginerie 

Butoanele vizibile in paletele de armare 

Butoanele pentru selectarea intrărilor în listă și deschiderea paletelor 
subordonate sunt acum vizibile în palete pentru crearea și modificarea 
permanenta a armăturii. Deci, puteți vedea dintr-o privire ce parametri 
sunt disponibili în listă și in paletele subordonate. În plus, acest lucru 
accelerează fluxul de lucru, deoarece puteți face un clic direct pe un 
buton, fără a mai fi nevoie să selectați inainte parametrul 
corespunzător. 
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Caracteristici de baza 

Selectii XRef multiple 

Dacă doriți să inserați mai multe documente (desene sau fișiere NDW) 
ca elemente XRef într-un desen, puteți face acest lucru acum într-o 
singură operație. 

De regula faceti clic in caseta pentru a introduce Desen-Nr. in bara 
contextuala Asezare XRef a functiei XRef. Spre deosebire de versiunile 
anterioare, puteți selecta mai multe desene în caseta de dialog Numarul 
desenului la fel cum procedati in cazul casetei de dialog Deschidere 
fisiere proiect. Dupa ce ati facut clic pe OK, puteti insera desenele 
selectate in desenul destinatie ales. 

Singura cerință este ca documentele menționate sa faca parte din 
același proiect. 
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Coloanele din caseta de dialog "Layer" pot fi sortate alfabetic 

Acum puteți sorta intrările din coloanele casetei de dialog Layer 
alfabetic, ascendent sau descendent. Allplan nu sortează întregul 
conținut al unei coloane între categoriile de straturi, ci doar elementele 
dintr-o categorie de layere (spre exemplu, Pereti). 

Puteti sorta dupa coloanele Nume scurt si Nume lung in tab-urile Selectie 
Layer/vizibile, Tip plansa, Set de drepturi si Structura layer. In plus puteti 
sorta dupa coloanele Nume scurt si Tip linie in tab-ul Definitii format. 

Faceți clic pe capul unei coloane pentru a sorta elementele din această 
coloană în ordine alfabetică. Faceți clic din nou pe capul coloanei pentru 
a schimba ordinea de sortare a acestei coloane. Faceți clic pe capul 
coloanei a treia oară pentru a restabili ordinea implicită Allplan. 

 

 

Modificare statut layer element cu element 

Dacă nu sunteți sigur care layere includ elemente specifice, dar totuși 
doriți să modificați starea layerelor acestor elemente, puteți deschide 
functia  Modificare statut layer făcând clic pe pictograma 
corespunzătoare din partea de jos a paletei Layer. 

Caseta de daialog care se deschide este asemenatoare cu cea a functiei 

 Modificare statut layere (Bara de acces rapis -> lista derulanta  
Vedere). Facand clic pe pictogramele corespunzătoare din această 
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casetă de dialog, puteți selecta starea layer-ului pe care doriți să o 
aplicați. 

 

Apoi, faceți clic, unul dupa altul, pe elementele pentru care doriți să 
modificati statutul selectat și apăsați ESC pentru a inchide functia. 

Important! 
Ca rezultat, statutul layerelor pentru toate elementele de pe aceste 
layere este acelasi! 
 

Mai multe caractele pentru numele scurt al layer-elor 

În versiunile anterioare, numele scurt al unui layer nu putea depăși 16 
caractere. Acum puteti utiliza 64 de caractere pentru numele scurt al 
layer-ului. 
 

Modificare text in grupe elemente 

Puteti utiliza  Modificare text pentru a modifica un text care este 
parte a unei grupe de elemente. 

Puteti de asemenea utiliza  Preluare si introducere text la 
introducerea textului. 
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A 

adaugare puncte suprafetei 3D sau 
suprafetei de referinta, 36 

B 

balustrade, inaltime, 97 
bara statut, 88 
butoane in paletele de armare, 108 

C 

caseta de dialog, 6, 110 
caseta de dialog camere, 98 
caseta de dialog pentru camera, 98 
caseta de dialog pentru inaltime, 6 
caseta de dialog pentru layere, 110 
Catalogul de profile Nemetschek, 

69 
cerc 3D, 102 
clasificare BIM atribute, 100 
conversia datelor suprafetelor de 

referinta, 31 
corp riglat, orientarea profilelor, 

103 
cursor tip cruce si cursor tip 

sageata, 89 

D 

definitie XRef, selectii multiple, 109 
Diagnostic performanta Allplan, 91 

E 

elemente de arhitectura, setari de 
inaltime, 4 

extragere corpuri, 101 
extragere curbe 3D, 106 

F 

fatada, inaltime, 97 

G 

grup element, editare text, 111 

I 
IFC - categorii reabilitare, 93 
IFC export, 62 

atribut, 66 
cantitati de baza, 62 
folii macro pentru export IFC, 66 
IFC4-armare, 63 
interfata utilizator, 55 
mapare atribut IFC, 64 
separarea componentelor 

multistrat, 63 
sistem axe, 67 
vizibilitate layere pentru export 

IFC, 66 
IFC import, 58 

armare, 60 
elemente native Allplan, 61 
IFC 4 import, 58 
interfata utilizator, 55 
sistem axe, 67 

imbinari cu filet si mansoane, 83 
independent de producator, 83 

imbinari cu surub Halfen HBS-05, 
83 

inserare profile din Bimplus, 69 
interfata CPIXML, 94 
interfata utilizator, 88 

bara statut, 88 
cursor tip cruce si cursor tip 

sageata, 89 
schimbare directie in mod 

navigare, 88 
introducerea unei forme de 

acoperis intr-un model de 
planuri, 21 

L 

layer, denumire scurta, 111 
lucrul in retea, 90 

Diagnostic performanta Allplan, 
91 

Index 
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suport Open GL in medii 
virtuale, 90 

lungimea de sfarsit a barei de 
armare indoite, 77 

M 

mansoane noi 
Fortec, 83 
Halfen HBS-05, 83 
note la instalare, 83 

model de planuri, anulare 
modificari, 26 

modelare, 101 
cerc 3D, 102 
corp riglat, orientarea profilelor, 

103 
extragere corpuri, 101 
extragere curbe 3D, 106 
rotire elemente 3D, 107 
traseu translatie, 103 

modelare scari, 44 
modificare planuri in modelul de 

planuri, 23 
modificare statut layer element cu 

element, 110 
modificare text in grupe elemente, 

111 
mufe armare Fortec, 83 

N 

noul catalog Peikko, 85 
noul sistem de axe, 79 

O 

obiecte fatada, sectiuni, 97 

P 

paleta, 15, 19, 20, 21, 23, 26, 51, 
52 

paleta 'proprietati', elemente de 
arhitectura, 46, 47 

paletele de armare, butoane 
vizibile, 108 

previzualizare elemente de 
arhitectura, 96 

previzualizarea elementelor de 
arhitectura, 96 

PythonParts, 70 

inlocuitori pentru 
componemtele FF si 
componentele de beton, 71 

R 

raport, 99 
rotire elemente 3D, 107 

S 

schimbare directie in mod 
navigare, 88 

standarde noi de armare, 76 
suport Open GL in medii virtuale, 

90 
suprafata 3D in suprafata de 

referinta, 32 
suprafete de referinta, 28 

adaugare puncte suprafetei de 
referinta, 36 

conversia datelor suprafetelor 
de referinta, 31 

introducerea unei suprfete de 
referinta in modelul de 
planuri, 20 

modificare suprafete de 
referinta, 35 

suprafata 3D in suprafata de 
referinta, 32 

suprafata de referinta in 
suprafata 3D, 33 

suprafete de referinta, local sau 
in modelul de planuri, 29 

utilizarea multipla a suprafetelor 
de referinta, 30 

T 

traseu translatie, 103 

V 

vederi si sectiuni, 38 
caracteristici avansate, 41 
descriere sectiune, 40 
domeniul de aplicare al 

elementelor, 39 
linie de sectiune, 40 

 


