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Allplan 2023 - Platforma 
dvs. unica AEC pentru 
proiectare si constructie 

Solutia multidisciplinara pentru eficienta maxima in constructii 

Allplan 2023 este platforma de conectare pentru 
colaborarea interdisciplinara intre arhitecti, ingineri, fabrici 
de prefabricate si companii de constructii, care ofera 
numeroase inovatii si imbunatatiri. Ca solutie 
multidisciplinara, Allplan acopera totul, de la zidarie, beton 
turnat pe loc pana la constructii din otel si lemn si - pentru 
prima data - beton prefabricat. Capacitatea de a coordona 
diferite materiale si metode de constructie intr-un model 
comun permite arhitectilor sa ia in considerare mai bine 
utilizarea economica si durabila a materialelor de 
constructie, intr-o etapa incipienta si in conformitate cu 
cerintele de mediu. Inginerii si companiile de constructii 
pot lucra direct pe proiectul arhitectilor si il pot folosi ca 
baza pentru analiza structurala si detaliere, inginerie MEP, 
prefabricare si constructie. Allplan accepta fluxuri de lucru 
de-a lungul intregului proces, de la ideea initiala pana la 
proiectul finalizat, permitand economii de timp, costuri si 
materiale. 

Principalele inovatii si imbunatatiri pentru arhitecti includ 
procesarea accelerata a studiilor de teren si a datelor din 
norul de puncte pentru proiecte de renovare, modelarea 
mai rapida a deschiderilor complexe si colaborarea BIM in 
timp real intre Allplan si Solibri. Inginerii vor beneficia in 
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special de noile dezvoltari care economisesc timp pentru 
detalierea automata a armaturii si noile functionalitati de 
conectare structurala din otel. Prin integrarea solutiei 
prefabricate Planbar, separate pana acum, proiectarea 
eficienta a elementelor structurale, inclusiv scari, stalpi, 
placi si pereti este acum posibila, impreuna cu crearea 
automata a planurilor. Companiile de constructii vor gasi 
noi functii care economisesc timp pentru sprijinirea 
excavatiei si o configurare mai usoara si mai rapida a 
santierului prin functii noi, puternice, facilitand planificarea 
precisa si, prin urmare, o faza de constructie mai bine 
integrata. 

Allplan 2023 ofera o platforma cuprinzatoare pentru 
intreaga industrie a constructiilor, permitand coordonarea 
eficienta si fluxurile de lucru colaborative intre artenerii 
AEC. Abordarea multidisciplinara marcheaza o piatra de 
hotar cheie in strategia "design-to-build" a ALLPLAN. 
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Noutati generale 
Un numar mare de noi facilitati in diferitele etape de gestionare a 
proiectului creste substantial eficienta in lucrul zilnic cu Allplan. 
 

Viteza mai mare la descarcarea si instalarea 
programului 

Allplan 2023 stabileste in prealabil ce componente ale 
programului (functii, limbi, setari specifice tarii) sunt 
necesare utilizatorului. Numai aceste componente sunt 
descarcate si instalate. Acest lucru accelereaza considerabil 
prima pornire a programului. In plus, setarile specifice de 
tara sunt acum disponibile pentru Canada si Mexic. 
 

Accelerarea instalarii 

Instalarea Allplan a fost considerabil accelerata, prin stabilirea partilor 
de program necesare instalarii inainte de a incepe descarcarea, iar apoi 
doar prin descarcarea pachetului de instalare necesar pentru aceasta. 
 

Noi facilitati specifice de tara 

Canada 

Limbile engleza si franceza, precum si Accesoriile si Texturile pentru 
tara respectiva sunt disponibile pentru instalare cu noul cod de tara 
Canada (este necesara o licenta). 

Mexic 

Limba spaniola precum si Accesoriile si Texturile pentru tara respectiva 
sunt disponibile pentru instalare cu noul cod de tara Mexic (este 
necesara o licenta). 
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Restaurarea desenelor direct din salvarea 
de siguranta (backup) 

Daca aveti o copie de rezerva a datelor de proiect, fie ca o copie de 
rezerva a proiectului (fisier ZIP), fie ca o copie a folderului de proiect, 
puteti restaura desenele individuale pentru proiectul in cauza direct, 
fara a mai utiliza ProiectPilot. 

Pentru a face acest lucru, selectati tab-ul Structura de cladire din 
caseta de dialog Deschidere proiect si deschideti meniul contextual 
pentru desenul de restaurat. Aici veti gasi noua functie Inlocuire desen 
din backup. 

Important! Functia poate fi selectata numai daca desenul este complet 
dezactivat. 

Puteti gasi mai multe informatii in Ajutorul Allplan la "Restaurarea 
desenelor dintr-o copie de siguranta". 
 

Relocarea serviciului Allplan Exchange 
Online 

Revizuim si modernizam actualul serviciu Allplan Exchange Online. Noul 
serviciu Allplan Exchange Online urmeaza sa fie disponibil dupa 
lansarea versiunii Allplan 2023. 

In calitate de utilizator inregistrat Allplan Exchange Online, va rugam sa 
va asigurati ca cititi informatiile pe care le-am trimis. 
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Performanta - Gestionarea 
eficienta si sigura a unor 
volume mari de date 

Datorita proiectelor de constructie din ce in ce mai 
complexe si a tendintei catre o planificare din ce in ce mai 
detaliata, volumele de date sunt in continua crestere si 
necesita un software corespunzator. Studiile de teren sau 
norii de puncte continand mai multe milioane de puncte 
reprezinta o provocare deosebita. Allplan 2023 proceseaza 
astfel de date pe placa grafica. Datele nu sunt afisate doar 
vizual, ci este si posibil sa se inregistreze si sa se masoare 
puncte. In acest fel, volume mari de date pot fi procesate in 
mod eficient, fara intarzieri sau limitari de memorie. 
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Precizie mai mare datorita 
interfetei scalabile 

Lucrul cu diferite dimensiuni si rezolutii de monitor este o 
parte naturala a proiectarii de zi cu zi. Scalare corecta este 
esentiala pentru a obtine cea mai mare acuratete si 
lizibilitate posibile. Deoarece acest lucru nu este 
intotdeauna garantat prin sistemul de operare, Allplan 
2023 se asigura acum automat ca toate elementele precum 
meniurile, pictogramele, paletele si ferestrele grafice sunt 
scalate la rezolutia intregului ecran. Acest lucru permite 
utilizatorilor sa lucreze cu precizie pana la cel mai mic 
detaliu atunci cand modeleaza sau vizualizeaza elementele. 
In plus, pictogramele au fost facute mai clare. Una peste 
alta, Allplan 2023 se prezinta cu o ergonomie imbunatatita 
si un aspect atractiv. 
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Imbunatatiri in Bara de actiuni 

Functia Cautare revizuita in Bara de actiuni 

Functia  Cautare din partea dreapta a Barei de actiuni a fost 
revizuita si extinsa. Caseta de dialog a fost conceputa pentru a fi usor 
de utilizat, iar procesul de cautare este acum mai rapid. 
Exista acum si o serie de functii care nu sunt incluse in rolurile Barei de 

actiuni, dar pot fi gasite in  Configurare Bara de actiuni. Aceste 
functii sunt afisate in caseta Cautare de introducere a datelor cu 
pictograma functiei si numele functiei si pot fi pornite direct de aici 
facand clic pe pictograma functiei. 
 

Acces simplificat la functiile SmartPart  

Urmatoarele functii utilizate pentru a genera SmartPart usi si glaf 
fereastra pot fi acum controlate ca functii individuale in grupele de 
functii Elemente pentru goluri si Finisaje interioare: 

•  Usa sectionala SmartPart 

•  Usa glisanta SmartPart 

•  Usa basculanta SmartPart 

•  Glaf fereastra SmartPart 
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Plug-in-uri in fiecare rol 

Noua grupa de actiuni Plug-ins poate fi gasita in toate rolurile. Acum 
puteti utiliza Configurator Bara de actiuni pentru a salva modulele 
suplimentare necesare, cum ar fi Lumion LiveSync. 
 

Descriere si Proiectare 2D in Inginerie 

In rolul  Inginerie, ambele grupe de actiuni Descriere si Proiectare 
2D sunt acum disponibile implicit. Nu mai este nevoie sa comutati intr-
un alt rol. 
 

Armare DT in grupa de actiuni "Structuri de inginerie" 

Grupa de functii Armare DT este acum inclusa implicit in grupa de 
actiuni Structuri de inginerie. 
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Modelare - Deschidere mai 
rapid si acces mai flexibil 

Modelele de constructii contin un numar mare de 
deschideri pentru ferestre, usi, fatade sau echipamente 
tehnice. Deschiderile speciale, cum ar fi ferestrele de colt si 
golurile din pereti sau plansee, precum si subobiectele 
acestora (buiandrugi, falturi etc.) pot fi acum adaptate si 
mai rapid, convenabil si flexibil in ceea ce priveste 
dimensiunile si reprezentarea folosind paleta de 
proprietati. 
 

Buiandrug - Suprafata elemente 

In caseta de dialog a functiei  Buiandrug, (grupa de functii 
Elemente), acum puteti alege dintre tot felul de elemente arhitecturale 
(Hasura, Motiv, Umplutura, Suprafata pixel, Stil suprafata) si suprafete 
din zona Reprezentare suprafete, la fel cum procedati pentru alte 

elemente arhitecturale, cum ar fi  Stalp. 
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Atributele mai usor de 
modificat si localizat 

Asocierea atributelor este de o mare importanta pentru 
proiectarea conforma cu BIM. Prin urmare, cu fiecare 
versiune Allplan, fluxurile de lucru sunt optimizate si mai 
usor de utilizat. Inovatiile actuale includ seturi de 
proprietati definite de utilizator care pot fi acum definite 
direct in Allplan. Pentru a imbunatati claritatea, atributele 
importate sunt afisate in grupuri. Pentru o localizare 
simplificata, formulele sunt acum independente de limba. 
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Sabloane personalizate de seturi de 
atribute pentru Birou si Proiect 

Sabloanele de seturi de atribute pot fi acum ajustate in functie de Birou 
si de Proiect. 

Pentru a face acest lucru, selectati proiectul relevant si deschideti 
Setari proiect (caseta de dialog Proiect nou, Deschidere... -> Meniu 
contextual -> Proprietati). Sub Sablon set atribute, veti gasi toate 
functiile necesare pentru a copia un sablon set de atribute existent 
pentru a-l ajusta individual. 

Alternativ, puteti seta Sablon set atribute la Proiect. Atributele 
asociate proiectului pana atunci sunt retinute pentru proiect. De 
asemenea, puteti modifica individual sablonul de atribute specific 
proiectului, generat automat, folosind aceeasi metoda ca si copierea 
unui Sablon set atribute existent: Cu  Gestionare sablon set de 
atribute, deschideti meniul contextual facand clic pe Editare. Se 
deschide caseta de dialog Editare sablon set de atribute unde puteti 
face modificarile corespunzatoare. 

Puteti gasi mai multe informatii in Ajutorul Allplan, caseta de dialog 
"Editare sablon set de atribute". 
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Cotarea vederilor si 
sectiunilor in cel mai scurt 
timp 

Pe parcursul unui proiect, din modelul cladirii sunt generate 
nenumarate vederi si sectiuni. Pentru ca acest proces sa 
economiseasca timp si sa fie cat mai precis posibil, au fost 
facute optimizari extinse: De exemplu, vederile si sectiunile 
pot fi acum create perpendicular pe orice suprafata sau 
automat cu linii de cota. Exista numeroase optiuni noi 
pentru vizibilitate si descrieri. In plus, multe proprietati pot 
fi modificate pentru mai multe vederi si sectiuni folosind 
paleta de Proprietati pentru a economisi timp. 
 

Extinderea scopului functiei 

Scopul functional al grupei de functii Sectiuni existente a fost extins si 
redenumit Vederi si Sectiuni. Acum puteti utiliza, de asemenea, functia 

 Sectiune de-a lungul unei curbe cu functia de cotare si modificare 
asociata. 

Numele parametrilor din aceste functii au fost ajustati la cei din  

 Creare sectiune si  Creare vedere. 
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Vederi perpendiculare pe suprafata de 
referinta 

Acum puteti defini directia de vizualizare a vederilor perpendicular pe 

orice suprafete de referinta. Dupa ce ati selectat functia  Creare 
vedere in Optiuni introducere, selectati optiunea Suprafata si faceti clic 
pe o suprafata de referinta pentru a realiza acest lucru. Daca directia de 
vizualizare definita corespunde unei vederi standard, aceasta este 
configurata in zona Vederi. 

Acum este mai usor si mai intuitiv sa definiti si o vedere libera. Tot ce 
trebuie sa faceti cand sunteti in optiuni introducere este sa selectati 
optiunea Liber si sa faceti clic pe o fereastra pentru a prelua vederea 
afisata aici. 
 

Parametri noi de reprezentare 

Setarile din zona Reprezentare au fost modificate si extinse in paletele 
Creare / Modificare vedere si Creare / Modificare sectiune. 

• Optiunea Scara de referinta pentru calcul a fost redenumita in 

Scara de referinta pentru folii 2D si 3D in functiile  Creare 

vedere si  Creare sectiune pentru a evidentia ceea ce face 
aceasta setare. 
Valoarea configurata aici este, de asemenea, utilizata, pe de o 
parte, pentru reprezentarea macro-urilor si a accesoriilor 
(dispozitivele de fixare) care au folii cu diferite intervale de scara 
pentru un singur tip de vedere, precum si pentru scara de referinta 
pentru desen daca generati vederea folosind Structura de cladire 
sau daca salvati rezultatul intr-un desen diferit de cel activ in 
prezent. 
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• Cu noua optiune Armare elemente prefabricate, puteti defini daca 
barele longitudinale si transversale ale armaturii sunt create ca 
elemente pasive pentru a reduce volumul de date si a creste 
performanta elementelor prefabricate. Daca aceasta optiune este 
dezactivata, armatura va fi intr-adevar desenata, dar nu poate fi 
modificata in aceasta stare. 
 
Nota: Modificarile manuale de reprezentare pentru o armatura 

"activa" (cum ar fi afisarea repartitiei modificata dupa  Afisare 
numai bara din mijloc sau adaugata Linia de cota) se pierd atunci 
cand devine pasiva. 

• Cu noua optiune Accesorii ca model filar, puteti defini daca sa 
afisati accesoriile ca model filar, astfel incat sa sie mai usor vizibile. 
 

Nota: Setarea Reprezentarea ca model filar din  Optiuni acum 
nu mai are impact asupra prezentarii accesoriilor. 

 

Parametri text extinsi 

Parametrii de text au fost extinsi pentru Descrieri pentru Linia de 
sectiune si Vederi si sectiuni. 

Acum puteti defini un Font descriere, puteti specifica Unghiul pentru 
textul italic, definiti Culoarea textului si Layer-ul, definiti un chenar in 
jurul textului, adaugati o umplutura textului si specificati daca 
dimensiunea textului pe plansa va ramane la fel in orice moment, chiar 
daca modificati scara pe plansa. 

Parametrii extinsi ai textului sunt disponibili si in functia  Sectiune 
de-a lungul unei curbe pentru descrierea sectiunii si reprezentarea 
liniei de sectiune. 
 

Favorite pentru formate 

In paleta Formate, unde confirmati setarile pentru calcul ascundere, 
puteti utiliza acum pictogramele din paleta pentru a confirma 
formatele pentru o vedere sau sectiune existenta, puteti salva si incarca 
setarile ca favorite si reseta setarile la valorile de baza. 
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Pozitia antetului si scara 

In paleta Descriere, veti vedea acum noua zona Pozitie cand generati 
antetul si/sau scara ca descriere a vederii/sectiunii. 

Aici specificati pozitia si deplasarea (distanta) descrierii in raport cu 
extinderea vederii/sectiunii. Daca generati antetul, precum si scara, 
puteti defini, de asemenea, distanta dintre linii pentru ambele 
elemente. 

Noua zona Pozitie este disponibila si in functia  Sectiune de-a lungul 
unei curbe pentru descrierea sectiunii. 
 

Cotare automata 

Noua zona de cotare este acum disponibila in paleta Descriere, atat la 
crearea, cat si la modificarea vederilor si a sectiunilor. 

Aici puteti specifica daca vederea/sectiunea este realizata fara cote 

(dezactivat), cu  Linii de cota sau cu  Cote de nivel. Daca ati 
selectat un tip de cotare, puteti specifica parametrii pentru liniile de 
cota sau cote de nivel facand clic pe butonul Setare. Se deschide caseta 
de dialog pentru cotarea vederilor de armare. 
 

Resetarea identificatorului de sectiune 

In functia  Modificare Linie de sectiune, acum puteti muta un 
identificator de sectiune decalat anterior inapoi la pozitia sa implicita 

facand clic pe butonul din paleta  Resetare identificator sectiune la 
pozitia implicita. 
 

Modificari multiple 

In ceea ce priveste functiile  Eliminare/Adaugare elemente si  

 Reprezentare linii sectiune, acum puteti selecta mai multe vederi si 
sectiuni si le puteti modifica intr-un singur pas. 
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Vederile de armare sunt disponibile numai 
intr-o masura limitata 

Anterior, existau doua optiuni pentru crearea planului de cofraj si a 
desenului de armare. Un avantaj deosebit pentru clientii existenti a fost 
faptul ca acestia au putut lucra folosind functiile obisnuite. Cu toate 
acestea, acest lucru a fost deosebit de confuz pentru clientii noi, 
deoarece nu exista o metoda clara. Dupa cum sa mentionat anterior, 
din acest motiv grupa de actiuni Vederi armare nu mai este disponibila 
pentru planul de cofraj si desenul de armare. Functiile din aceasta 
grupa de functii pot fi utilizate in continuare doar pentru Plan element 

si Elemente cofraj in rolul  Prefabricate. 

Desi modul in care lucrati cu grupa de functii Vederi si Sectiuni 
existenta necesita o mica ajustare, practic aceeasi functionalitate 
ramanand in vigoare. Daca pana in prezent ati lucrat doar cu grupa de 
functii Vederi armare, puteti incepe prin descarcarea instructiunilor pas 
cu pas continute in Expert CAD - Vederi si sectiuni din Allplan Connect, 
portalul de servicii al Allplan. 

Conversie date 

Daca incarcati date sau proiecte in Allplan 2023, elementele create 
folosind grupa de functii Vederi armare vor fi convertite. Ca rezultat, 
elementele din planurile de armare sunt convertite in entitati 2D, texte 
si cote. Proprietatile de format raman nemodificate. In concluzie, totul 
arata la fel in desene si planse. 

Deoarece datele modelului raman aceleasi, desi plansele legate 
existente nu mai sunt disponibile, puteti utiliza grupa de functii Vederi 
si Sectiuni pentru a crea vederi si sectiuni suplimentare acolo unde este 
necesar. Gestionarea complet automatizata a numarului de piese 
ramane in orice caz. 
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Productivitate crescuta cu 
armarea automata 

Detalierea armaturii se caracterizeaza printr-un volum 
mare de munca si o presiune asupra termenului limita. 
Armarea automata ajuta la finalizarea eficienta a sarcinilor 
recurente in timp mai scurt. Cu Allplan 2023, acum este 
posibil chiar sa armati mai multi stalpi si pereti de acelasi 
tip simultan. In plus, exista numeroase imbunatatiri in 
detaliu. De exemplu, stalpii pot avea acum mai multe tipuri 
de etrieri, iar grinzile continue pot fi, de asemenea, armate 
intr-o singura etapa de lucru. 

In ceea ce priveste cerintele tot mai mari din proiectele 
BIM, atribuirea armaturii a fost revizuita pe larg. Noul 
manager suporta ordonarea exacta a ciclului a armaturilor 
in proiectele de constructii. In plus, exista numeroase 
imbunatatiri in detaliu, de exemplu, mai multe repartitii 
poligonale cu marci diferite pot fi combinate intr-o 
repartitie poligonala cu un numar de marca. 
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Extensii in armare automata 

Functionalitatea de a crea armaturi automate pentru grinzi, pereti si 
stalpi, precum si armarea automata la strapungere, a fost extinsa si 
imbunatatita in continuare. 

• Este posibila armare a grinzilor pentru grinzi cu mai multe trave. 

• Armarea cu plase si distantiere pentru pereti. 

• Armare cu etrieri multi-sectiune pentru stalpi. 

• Crearea mai multor pereti sau stalpi intr-un singur pas. 

• Imbunatatirea generala a atribuirii layer-elor si a crearii de sectiuni. 
 

Criteriu suplimentar la renumerotare 

Functia Renumerotare marci a fost extinsa pentru a include criteriul 
Prefix. Cand selectati aceasta optiune, atributul Prefix bara va fi luat in 
considerare la renumerotarea marcilor. Prin urmare, marcile identice 
cu utilizare diferita a atributelor nu sunt combinate intr-o marca. 
 

Parametrii cuplelor (mufelor) modificabili 

Functia  Modificare mufe, mansoane, bare legatura va ofera acum 
doua optiuni noi pe care le puteti utiliza pentru a modifica parametrii 
pentru mufe sau mansoane prin intermediul barelor de legatura sau 
repartitie. Odata ce ati facut clic pe mufa sau manson, parametrii setati 
ca vizibili in editorul de articole sunt apoi afisati intr-o caseta de dialog. 

Puteti modifica parametrii pentru care se deschide o lista facand clic de 
doua ori in coloana Valoare, ca pentru noua abreviere. Restul 
parametrilor sunt pur informativi. 
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Descriere PythonParts 

Asa cum este cazul altor obiecte din Allplan, cum ar fi SmartParts, acum 

puteti deschide functia  Descriere in meniul contextual pentru 
obiectele PythonPart. 
 

Alte noi facilitati 

• Functiile  Extrudare armatura de-a lungul unui traseu si  

 Extrudare armatura de-a lungul mai multor trasee sunt acum 
disponibile si pentru dezvoltarea PythonPart. 

• Acum puteti utiliza  Unire bare pentru a edita si instantele 
poligonale. 

• Normele prelucrarea otelului sunt acum luata in considerare pentru 
Elvetia. 

• Setarile standard au fost extinse pentru SUA. Pot fi atribuite 
abrevieri pentru procesarea finala a cuplelor si mansoanelor, iar 
Managerul de lansare este, de asemenea, disponibil pentru a 
comanda armaturi. 
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Transmitere eficienta a 
constructiei pentru 
proiectare 

Utilizatorii au acum capacitatea de a personaliza unghiurile 
de inceput si de sfarsit ale Elementelor structurale 
metalice, lucru necesar pentru modelarea cu precizie a 
elementelor structurale din otel. Caseta conectare 
elemente include acum elemente tip gaura si forme pentru 
capatele elementelor. Aceste caracteristici ii ajuta pe 
ingineri sa modeleze majoritatea conexiunilor din otel la 
LOD 300 si mai sus, imbunatatind acuratetea si eficienta 
comunicarii in timp ce colaboreaza cu detalierii, 
producatorii, inginerii de constructii si alti parteneri BIM. 

In plus, "Caseta conectare elemente" este scris in Python si 
poate fi extins de utilizatori si dezvoltatori. Exemple de 
placi de conexiune si placi de baza pentru stalpi au fost 
livrate impreuna cu Allplan 2023 pentru a va ajuta sa 
incepeti dezvoltarea extensiilor. 
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Conectarea grinzilor si a contravantuirilor 
structurale 

Cu functia  Intersectie element cu linie, acum puteti conecta si 
grinzile structurale si contravantuirile structurale la liniile sau muchiile 
altor obiecte structurale. Veti gasi aceasta functie si in meniul 
contextual al ambelor obiecte structurale. 

Dupa ce ati ales Obiectul structura metalica necesar, mergeti la 
optiunile de intrare pentru a defini daca este doar punctul de ancorare 
care trebuie conectat la axa obiectului structural sau intregul obiect 
impreuna cu punctul de ancorare si axa. Daca selectati optiunea 
Ajustare contur final in a doua instanta, inclinarea zonei sectiunii 
transversale va fi, de asemenea, ajustata la linie sau la muchie. 
 

Sectiune transversala inclinata pentru 
obiecte structurale 

Cand va aflati in paleta pentru definirea parametrilor structural, acum 
aveti optiunea din tab-ul Geometrie de a defini un unghi in directia 
locala x si y intre aria sectiunii transversale si perpendiculara pe axa 
obiectului la inceputul si sfarsitul obiectului structural. Zona sectiunii 
transversale este intotdeauna rotita aici fata de punctul de ancorare. 

Daca apar zone de sectiune transversala inclinata atunci cand se 
conecteaza o grinda sau contravantuire sau daca apar zone de sectiune 
transversala inclinata pentru grinzi sau contravantuiri inclinate din 
cauza capatului grinzii selectate, unghiurile corespunzatoare vor fi 
introduse automat. 
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Proiectarea drumurilor - 
Cresterea productivitatii 
pentru planurile de 
constructie a terenului si a 
drumurilor 

Pentru a creste productivitatea proiectelor de 
infrastructura, noua versiune imbunatateste si 
automatizeaza randarea planurilor si introduce 
componente si straturi suplimentare. Reducerea fluxurilor 
de lucru manuale duce la economii semnificative de timp. 
Schimbul de date fara probleme este sustinut de o 
structura a cladirii compatibila IFC cu drumurile si de 
atribute. Lucrarile de constructie a drumurilor pot fi 
evaluate pe baza reglementarilor nationale cu rutinele 
avansate de testare pentru Germania, Austria si Elvetia. 
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Extensii pentru constructia drumurilor 

Descrierea functiilor din grupele de actiuni Teren si Strada ale rolului 

 Proiectare de drumuri este acum integrata in Ajutorul Allplan. Au 
fost facute si urmatoarele extensii si imbunatatiri. 

• Localizare - testare standard specific de tara 

• Import si vizualizare de date cadastrale 

• Afisare imbunatatita a terenului (nori de puncte) 

• IFC 4.3 Standard pentru obiecte rutiere 

• EN: Importul axei in format OKSTRA 

• Geometrie orizontala - arce de tranzitie conform Bloss 

• Cotarea 3D a drumului 

• Rapoarte - Iesirea punctelor peg (x, y, z) 

• Acces rapid la setarile generale 
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Constructii civile - 
Proiectarea precisa a 
sprijinirii excavatiei 

Proiectarea precisa a sprijinirii excavatiei este deosebit de 
importanta pentru proiectele de constructie in interiorul 
orasului si proiectele de infrastructura. Allplan 2023 
sprijina aceste sarcini cu noi functii pentru proiectarea 
pilotilor forati si azidurilor de sprijin "berlinez", precum si a 
ancorelor de teren. 
 

Grupe de functii avansate pentru 
constructii 

In rolul  Executie, Grupa de actiuni Loc constructie a fost extinsa 
pentru a include grupa de functii Planificare macara. Aici veti gasi acum 
functiile Macara turn si Verificare capacitate. 
Grupa de functii Echipamente pentru santier a fost, de asemenea, 
extinsa pentru a include noile functii Plasare in grila si Plasare de-a 
lungul unui traseu. Le puteti folosi pentru a crea containere sau garduri 
de santier, de exemplu. 

In grupa de actiuni Teren, veti gasi acum noua grupa de functii 
Inginerie civila, care include o serie de functii pentru a crea sprijinirea 
excavatiei. 
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Interfete - Fluxuri de lucru 
OPEN BIM optimizate 
pentru o colaborare fiabila 

Pentru a oferi cel mai bun suport posibil pentru schimbul 
de date cu OPEN BIM si formatele proprietare, interfetele 
Allplan au fost actualizate complet. Pentru formatele IFC, 
DWG si DGN, Allplan utilizeaza acum bibliotecile actuale ale 
Open Design Alliance, o asociatie de 1250 de companii din 
industria constructiilor. Cooperarea de incredere in 
proiecte openBIM a certificat buildingSMART pentru 
exportul IFC4 Reference View. 

Pentru interactiunea cu software-ul de analiza structurala a 
fost definit formatul SAF, care este acum sustinut de 16 
companii de software. Modelele structurale de la Allplan 
Bridge pot fi transferate catre Midas. Pentru proiectele 
rutiere, este acum disponibil exportul in format IFC 4.3. In 
plus, datele cadastrale cu limitele proprietatii pot fi 
importate in format SHP. Noua interfata IFC4precast 
permite schimbul de date bazat pe model, care este 
independent de instalatiile de productie utilizate. 

In plus, au fost realizate dezvoltari speciale pentru diverse 
tari, cum ar fi suport pentru XPlanung pentru Germania 
(disponibilitate planificata pentru trimestrul 4 2022), 
sabloane de atribute in conformitate cu standardul ceh si 
imbunatatiri ale exportului de armaturi in formatele aSa si 
Soule pentru SUA. 
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Imbunatatirea exportului cu resurse 

Cand exportati desene si planse cu resurse: anterior era cazul ca doar 
desenele incarcate (activ - activ in fundal - pasiv) sau plansa curenta cu 
desenele sale sa fie salvate ca fisier NDW. Daca desenele incarcate 
contin fisiere de referinta asociate care nu sunt incarcate, acum aveti 
optiunea de a alege daca aceste fisiere sa fie si ele copiate. Daca ati 
incarcat Vederi si Sectiuni fara datele modelului asociat, aceste date vor 
fi de asemenea copiate. 
 

Export NID pentru planse multiple 

Cu functia  Export fisier NID, acum puteti exporta mai multe lanse 
intr-un singur pas. 

Daca doriti sa exportati alte planse in plus fata de plansa curenta sau sa 
luati in considerare si alte planse pentru export, faceti clic pe butonul 
Numar plansa si selectati plansele dorite din caseta de dialog Structura 
planse. Numele de fisier sugerat este format folosind numele plansei si 
cel mai mic numar de plansa. 
 

Extensii pentru export armare 

In ceea ce priveste functiile  Export aSa si  Export Soule, sunt 
acum luate in considerare toate elementele de armare a barelor din 
desenele incarcate, inclusiv desenele active in fundal si pasive. 

Pentru exportul armaturii folosind functia  Export aSa, acum puteti 
defini daca fisierele TEK sau RDX vor fi create din documentele 
existente. 
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BIM in timp real intre 
Allplan si Solibri 

In loc sa importe si sa exporte fisiere BCF, conectarea 
Allplan/Bimplus* Issue Manager cu Solibri BCF Live 
Connector permite acum ca problemele identificate in 
timpul verificarii modelului in Solibri sa fie transferate 
direct in fluxul de lucru al actiunilor din Allplan. Astfel, 
problemele pot fi evaluate si procesate, editate si corectate 
direct in Allplan. 

* Necesita proiect Bimplus Pro. Licenta Bimplus Pro inclusa 
cu Serviceplus sau Abonament. 
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Documentare - Lucru 
eficient cu Indicatoare de 
text 

Indicatoarele de text sunt deosebit de utili atunci cand 
multe informatii trebuie afisate in acelasi loc. Cu Allplan 
2023, indicatoarele de text au fost revizuite pe larg, astfel 
incat, de exemplu, schimbarea scarilor este acum mult mai 
usoara. Este chiar posibil sa folositi indicatoare de text 
pentru a descrie mai multe obiecte simultan. 
 

Indicator text imediat dupa crearea textului 

Selectand optiunea  Indicator text din bara de functii a casetei de 
dialog Text, acum puteti adauga un indicator text unui element, odata 

ce textul a fost creat definitiv. Functia  Indicator text este pornita 
automat in acest scop. 

Daca doriti sa editati text, nu puteti selecta optiunea  Indicator text. 
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Indicator multiplu 

Acum puteti utiliza optiunea  Indicator text pentru a crea mai multe 
indicatoare de text pentru text. 

Dupa ce ati generat primul indicator text in mod obisnuit, trebuie sa 

selectati apoi optiunea  Sub-text indicator. Acolo unde este necesar, 
modificati setarea astfel incat indicatorul textului sa fie generat ca  

 linie individuala sau ca  polilinie, apoi modificati sau definiti 
simbolul de inceput si/sau de sfarsit. In cele din urma, faceti clic pe 
indicatorul textului in pozitia in care ar trebui sa inceapa indicatorul 
suplimentar si introduceti indicatorul textului. 
 

Indicatoare de text corecte pentru fiecare 
modificare 

Daca mutati text, il copiati in mai multe desene, modificati parametri 
precum inaltimea si latimea textului sau modificati scara de referinta, 
reprezentarea indicatoarelor de text va fi intotdeauna actualizata 
corect. 
 

Trunchierea textului pentru modificarea 
textului 

Daca faceti clic pe text fara ca una dintre functii sa fie activa, textul va fi 
acum prevazut cu un chenar. 

Puteti selecta colturile chenarului si le puteti muta in anumite pozitii 
dorite. Aceasta genereaza apoi aranjarea textului, adica cuvintele dintr-
o linie de text sunt aranjate in asa fel incat textul sa se incadreze numai 
in cadrul chenarului. Daca doriti sa eliminati integral aceasta aranjare a 
textului generata astfel, faceti clic pe text si dezactivati optiunea 
Trunchiere text din paleta Proprietati. 
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Vizualizare - Impresionati 
cu randari perfecte 

Convingerea clientilor de idei creative se realizeaza adesea 
cel mai bine cu vizualizari de atmosfera ale proiectului, cat 
mai apropiate de realitate, in locul planurilor 2D care 
necesita explicatii. Cu Allplan 2023, optiunile de vizualizare 
extrem de puternice au fost imbunatatite substantial. De 
exemplu, efectele de vizualizare, cum ar fi efectele de 
"bloom" si "flare" (stralucire) a lentilelor, adancimea 
campului si ceata volumetrica sunt acum disponibile si in 
animatiei, precum si cu Realtime Render si CineRender. 
Nou adaugate sunt si setari pentru materiale profesionale. 
Interactiunea cu CineRender in timpul modificarilor a fost 
accelerata semnificativ. In plus, integrarea conexiunii cu 
Lumion LiveSync imbunatateste fluxul de lucru de 
vizualizare prin urmarirea scenelor Allplan si a modificarilor 
acestora in Lumion, in timp real. 
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Calculul modelului in Modul Survolare 

Pe langa modurile de navigare cunoscute  Desenare si  Navigare, 

acum puteti calcula modelul si in modul  Survolare. Puteti controla 
prezentarea in modul Survolare· apasand si mentinand apasate tastele 
cunoscute din alte aplicatii (W - A - S - D): 

• W - spre model 

• A - spre stanga 

• S - dinspre model 

• A - spre dreapta 

De asemenea, puteti utiliza butonul din mijloc si dreapta al mouse-ului, 
precum si TASTELE SAGETI de pe tastatura pentru a controla acest 
lucru. 

Selectati  Mod Survolare in  /  /  Mod navigare in bara de 
functii a ferestrei active pentru fiecare fereastra de lucru in parte. 
 

Reflecxii ale suprafetelor rugoase si cu 
structuri 

Cand definiti proprietatile suprafetei utilizand functia  Definire 
suprafete (grupa de functii Suprafete, Lumina), de exemplu, acum 
puteti salva separat o textura pentru rugozitate - la fel ca pentru 
reflexia lucioasa. 
Setarile pentru rugozitate si reflexie lucioasa se vor afecta reciproc. 
Daca ati selectat intensitate > 0 pentru reflexia lucioasa si stratul de lac 
> 0, stratul va genera o reflexie lucioasa fara a lua in considerare 
setarile pentru rugozitate. Daca reflexia lucioasa = 0, un strat de lac >0 
va lua in considerare intensitatea si textura rugozitatii. 
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Noi facilitati in  
Visual Scripting 

Urmatoarele caracteristici noi au fost incorporate in Allplan Visual 
Scripting: 

• Bara de functii a fost extinsa pentru a include functia  Stop 

(inclusiv in meniul Script) si functia  Creati·obiecte·in·Allplan 
(inclusiv in meniul Fisier) 

• Functia  Creare·doar script PyP... a fost adaugata la meniul Fisier 

• Acum puteti activa paleta Lista vizualizare in meniul Vedere 

• Puteti folosi CTRL+C si CTRL+V pentru a copia si introduce nodurile 
selectate in scripturi. 

• Un fisier proiect care se termina cu *.avsprj este acum creat atunci 
cand salvati un script VisualScripting 
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Functii noi in Visual Scripting 

Functia  Stop (SHIFT +F5) poate fi gasita atat in bara de instrumente, 

cat si in meniul Script. Asigura executia scriptului declansat de  Start 
si astfel, sincronizarea intre Allplan si Visual Scripting este intrerupta. 
Daca scriptul a fost deja executat si paleta Proprietati si obiectul sunt 

afisate in Allplan, activarea functiei  Stop va asigura ca aceasta 
previzualizare din <Produs> este stearsa din nou. Prin urmare, reveniti 
la starea initiala fara a fi nevoie sa inchideti Visual Script. 

Functia  Creati obiecte... poate fi gasita atat in bara de instrumente, 
cat si in meniul Fisier. Daca ati creat un script in Allplan Visual Scripting 

si ati declansat executia scriptului selectand  Start, obiectul si paleta 
Proprietati vor fi afisate ca o previzualizare in Allplan. Pentru a va 
asigura ca ambele nu sunt doar afisate, ci si create in Allplan, trebuie sa 

utilizati functia  Creati obiecte.... Obiectul este salvat ca fisier *. pyp. 
Procedand astfel, obiectul si paleta Proprietati vor continua sa fie 
disponibile pentru editare in Allplan si dupa ce fereastra aplicatiei 
Visual Scripting se inchide. 

Functia  Creare·doar script PyP... din in meniul Fisier va permite 
doar sa creati un script si nu un obiect in Allplan. Scriptului este salvat 
ca fisier *. pyp. 
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Functii noi in Visual Scripting 

Puteti activa paleta Lista vizualizare in meniul Vedere. Cu toate 
acestea, este deschisa si daca afisati tooltip-ul unui parametru de nod 

la porturile de iesire dintr-un nod; faceti clic pe butonul  Vizualizare 
si adaugati acest parametru in paleta Lista vizualizare. Paleta Lista 
vizualizare este andocata in partea dreapta a ferestrei aplicatiei. Acum 
puteti verifica parametrii pe care i-ati adaugat pe durata sesiunii 
curente de Visual Scripting. Daca inchideti Allplan Visual Scripting, 
paleta Lista vizualizare este stearsa automat. 
Daca selectati un parametru in paleta Lista vizualizare, elementul 
asociat din previzualizareva fi evidentiat color in Allplan. Acest lucru va 
permite sa revizuiti geometria elementului creat. 

Puteti folosi CTRL+C si CTRL+V pentru a copia si introduce nodurile 
selectate impreuna cu liniile lor de conectare in scripturi. Puteti 
reutiliza combinatiile de noduri existente prin copierea scripturilor. 

Un fisier proiect care se termina cu *.avsprj este acum creat atunci 
cand salvati un script VisualScripting. 
Daca ati creat scripturi Visual in versiunile anterioare ale Allplan 2023 si 
apoi le-ati salvat, acestea vor fi salvate ca fisier *.pyp. La fel ca inainte, 
aceste fisiere pot fi doar citite sau editate. La salvarea acestor date, 
acestea sunt acum salvate ca fisier proiect *.avsprj. 

Cand va aflati in spatiul de lucru al ferestrei aplicatiei Visual Scripting, 
puteti acum aranja ca afisarea scriptului sa fie marita sau redusa cu un 
anumit procent. Pentru a face acest lucru, puteti alege dintre 7 valori 
prestabilite sau puteti utiliza rotita mouse-ului pentru a seta 
dimensiunea afisarii. 
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Proiectare prefabricate - 
proiectarea automata si  
functii noi 

Versiunea Allplan 2023 se caracterizeaza prin integrarea a 
numeroase functii pentru roiectarea prefabricatelor. Mai 
exact, gama completa de functii Planbar, una dintre cele 
mai inovatoare solutii de proiectare din zona 
prefabricatelor, a fost inclusa acum in Allplan. Drept 
urmare, birourile de inginerie si fabricile de prefabricate 
pot acum proiecta elemente prefabricate din beton de 
orice complexitate direct in Allplan. Allplan creeaza 
automat planuri de elemente pentru productie, iar 
identificatorul poate fi utilizat pentru a verifica daca 
elementele prefabricate cu elementele de fixare si armaturi 
specifice sunt identice cu alte obiecte. 

Fuzionarea Planbar si Allplan nu numai ca simplifica 
coordonarea proiectului, dar permite si fluxuri de lucru noi, 
mult mai eficiente. De exemplu, elementele prefabricate 
pot fi create intr-o maniera care economiseste timp 
folosind functii din Allplan si PythonParts. 

Versiunea comuna ofera numeroase avantaje actualilor 
utilizatoril de Planbar: Acestia obtin acces la functii 
suplimentare Allplan, la Bimplus sau Allplan Share, precum 
si la functii suplimentare pentru planificarea costurilor, 
proiectarea structurilor civile si multe altele. Efortul de 
administrare este, de asemenea, semnificativ mai mic, 
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deoarece instalarea si licentierea sunt necesare o singura 
data. 

Fabricile de prefabricate beneficiaza de fluxuri de lucru 
sofisticate pentru productia de pereti si placi extrem de 
automatizate, precum si numeroase interfete intre masinile 
de productie si Allplan Precast, in plus fata de gama de 
functii din Allplan. 

Pe langa integrarea functiilor prefabricate in Allplan 2023, 
exista si alte inovatii in rolul Prefabricat. Un punct 
culminant, de exemplu, este Smart Converter, care 
interpreteaza si analizeaza desenele scarilor (2D sau 3D). 
Apoi corecteaza unghiurile daca este necesar si transforma 
desenele in modele de scari realizabile, complet 
parametrice. Proiectarea scarilor prefabricate nu a fost 
niciodata mai usoara sau mai eficienta. 
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In plus, catalogul de planse a fost extins cu numeroase 
optiuni. Ca rezultat, plansele pentru planuri elemente pot fi 
proiectate mult mai personalizate. 

Piesele de legatura pot fi acum generate cu scripturi 
Python. Acest lucru deschide perspective complet noi in 
ceea ce priveste functionalitatea accesoriilor. Regulile 
personalizabile cresc gradul de automatizare. De exemplu, 
Allplan poate calcula automat pozitiile si diametrele corecte 
pentru gaurile necesare pe baza dimensiunilor unei placi de 
otel. Scalarea parametrica este, de asemenea, usor de 
realizat. 
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Facilitati noi pentru module 

Functii din grupa de functii "Vederi armare" 

Dupa cum a fost anuntat pentru versiunea PLANBAR 2022-0-1, functiile 
grupei de functii Vederi armare pentru desen nu se aplica. 

Functiile sunt acum disponibile doar in meniul contextual al ambelor 

functii pentru  Plan element si  Prelucrare element si in vederea 
plana pentru elementele grupei de actiuni Cofraj. In toate celelalte 
cazuri, selectia functiilor este anulata cu un mesaj. Utilizati functiile 
grupei de functii Vederi si Sectiuni in schimb pentru desen, cu exceptia 
grupei de actiuni Cofraj. 

Pentru elementele grupei de actiuni Cofraj, nu pot fi create vederi de 

armare sau sectiuni in desene. Din acest motiv, functiile  Afisare 

desene de referinta si  Gestionare desene de referinta au fost 
eliminate. Daca incercati sa creati o vedere sau o sectiune de armare pe 
un desen, altul decat elementele selectate, procesul este anulat cu 
mesajul Vederile de armare in·desene·nu mai sunt·disponibile. 

Nota: Grupa de functii Precomprimare a fost eliminata in intregime din 

grupa de actiuni Armare a rolului  Prefabricat. Ca urmare, grupa de 

actiuni Armare corespunde acum pe deplin rolului  Inginerie. Acum 

selectati functia  Toron in grupa de functii Structuri de inginerie a 
grupei de actiuni Structuri de inginerie. 
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Grupa de functii separata pentru accesorii elelemente prefabricate 

In bara de actiuni,  Accesorii si functiile corespunzatoare din bara 
contextuala au fost inlocuite cu grupa de functii separata Accesorii, 

care este, de asemenea, utilizata in rolul  Inginerie in grupa de 
actiuni Obiecte utilizator pentru placa prefabricata, peretele 
prefabricat si elemente prefabricate. In grupa de functii Accesorii, 
puteti apoi apela direct functiile. 

Retineti ca functia  Accesorii s-a mutat acum in prima pozitie a 

grupei de functii Creare, iar functia  Definire accesorii este la sfarsit. 

Nota: In configuratia paletei, a fost adaugat un tab separat  Accesorii 

ca inlocuitor pentru functia  Accesorii dupa tab-urile pentru placa 
prefabricata, peretele prefabricat si elementele prefabricate. 
 

Taierea armaturii si interactiunea cu elementul prefabricat pentru 
Elemente prefabricate, Model 

Daca este selectat un accesoriu liniar pentru  Elemente prefabricate, 
Model ca Accesoriu pentru calcul, pentru care optiunile de taiere a 

armaturii sunt active in  Cataloage, Informatii generale, Catalog de 
accesorii din tab-ul Armare, aceste optiuni raman acum neglijate. 
Accesoriul in cauza este folosit doar ca o componenta de calcul. 

In plus, in mod fundamental nu mai exista taieturi de armare in  

 Elementele prefabricate, Model pe dispozitivele de fixare pentru 
care optiunea Pozitiv (imbinare) / alungire este setata la Interactiune 
cu elementul prefabricat. 
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Prezentare forme de indoire in vedere plana sau pe plan element 

In planul etajului si pe planul elementului, simbolurile formei fasonate  
au fost desenate anterior exact pe marginea de sprijin la introducerea 
suprapunerii barelor = 0. Cu toate acestea, la crearea barelor, barele 
au fost scurtate de setarea de configurare Valoare fixa (suprapunerea 
barelor = 0). Odata cu modificarea in Allplan, simbolurile formei  
fasonate sunt acum compensate de aceasta valoare. 

Nota: Acest lucru se aplica numai repartitiilor noi si a celor existente in 
care directia deschiderii sau suporturile implicate sunt modificate. 
Pentru repartitiile existente fara nicio modificare, veti avea in 
continuare vechea reprezentare. 

Pentru modelele de elemente de perete create folosind functia  

 Proiectare (iWall), simbolurile formei fasonate ale armaturii de 
baza (pentru fiecare unitate de armare) la marginile elementului sunt 
acum deplasate de Acoperire cu beton laterala cand introduceti o 
Suprapunere bara = 0. Pentru marginile deschiderilor, se aplica 
Acoperire cu beton laterala (pe unitate de armare), setat in tab-ul 
Armare deschideri. 
 

Macara PythonPart din biblioteca 

Razele de sarcina - in paleta Biblioteca a Allplan in Standard cu 
PythonParts in Constructie - cu macaraua livrata sunt acum la fel de 

recunoscute ca si razele de sarcina ale macaralelor create cu  Pozitie 
macara in grua de actiuni Planseu prefabricat si Peretele prefabricat al 
rolului de Elemente prefabricate. 

Nota: Definiti una sau mai multe locatii ale macaralei ca PythonPart 
inainte de proiectare, astfel incat la rularea functiei de proiectare ai 
parametrilor macaralei sa fie luati in considerare la calcularea 
elementelor individuale. 
 

Atribut nou grosime ID 

Pentru utilizare in imagini de text alternative, cartuse, legende etc., veti 
gasi acum noul atribut Gauge Mark (@36098@, String) in atributele 
implicite din Elemente prefabricate, grup de atribute specifice 
elementului. 

Ca rezultat, valoarea definita la introducerea sau modificarea pentru 
introducerea parametrului Gauge mark in grupul Descriere din  
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 Proiectare (iWall) este scoasa cu setarile pentru modul de 
proiectare din tab-ul Atribute. 
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Cataloage si Configuratii 

Numele fisierului de productie pentru datele de productie sau ERP 

Fisierul de productie - Conventia de nume definita pana la versiunea 

PLANBAR 2021 in  Configuratia acum omisa, Organizare santier, 
General, Transfer date productie, General in tab-ul Flux program 
poate fi acum definit din nou. O eliminare completa a acestui 
parametru nu a fost posibila, deoarece este utilizat de multi clienti 
simultan cu numele fisierului de export, ca o modalitate alternativa de 
a crea nume (de exemplu, pentru a controla diferite sisteme care 
necesita modele de nume diferite). 

Prin urmare, acum a fost furnizat un al doilea nume de export in  

 Configuratie, General, Flux program, Nume export din tab-ul Nume 
fisier export. Acest al doilea nume se numeste Nume fisier de 
productie pentru date de productie sau ERP din motive pragmatice, 
astfel incat setarea anterioara din configuratie sa fie mai usor de 
atribuit. Intrarile pentru aceasta sunt facute in acelasi mod ca si 
celelalte setari din acest tab. 

Cand configuratiile sunt deschise pentru prima data, configuratia 
existenta din Fisier de productie - Conventie de nume din  

 Configuratie, Facilitati site, General, Transfer date productie, 
General din tab-ul Flux program este convertita la noua setare. 

Nu exista modificari pentru functiile  Date de productie, Generator 

NC si  Generator lista. Puteti continua sa decideti liber aici daca 
numele fisierului de export sau numele fisierului de productie ar 
trebui sa fie utilizat. 

Nota: Va rugam sa verificati corectitudinea numerelor de atribute 
utilizate dupa actualizare. Exista doua atribute posibile pentru podea in 
Allplan care au fost utilizate anterior. Placa superioara (@829@, string) 
si podea(@1092@, string). Daca podea nu a fost utilizat, placa 
inferioara a fost utilizat. Acest lucru nu mai functioneaza acum, 
deoarece la momentul conversiei setarii nu este clar ce atribut este 
utilizat. Prin urmare, in timpul conversiei este introdus atributul podea 
(@1092@). Daca este folosit atributul placa inferioara, inlocuiti 
numarul de atribut cu @829@! 
 



 

Noutati Allplan 2023 Proiectare prefabricate - proiectarea automata si  functii noi 43 

 

Catalog referinta accesorii 

Incepand cu PLANBAR 2020, a existat o optiune lider de grup pentru 
definirea grupurilor de dispozitive non-dinamice. Intr-un grup de 
dispozitive non-dinamice cu optiunea lider de grup, toate accesoriile 
din Allplan sunt active impreuna. Ele nu mai sunt sterse sau mutate 
individual. Toate accesoriile aferente sunt sterse, mutate etc. Toate 
accesoriile apartinand grupului sunt legate de acelasi element si, daca 
este cazul, de acelasi layer de elemente prefabricate, chiar daca piesele 
individuale se afla geometric in alt element prefabricat sau alt layer. 

Noua versiune Allplan 2023 ofera si optiunea de a atribui individual o 
referinta de catalog definitiilor de grup. Ca rezultat, este posibil sa se 
evalueze si sa se trateze grupul in sine ca pe un element fix. Partile 
individuale pot fi apoi evaluate sau omise, in functie de setare. Intrucat 
elementele de fixare ale unui grup principal sunt intotdeauna legate de 
un singur layer, chiar daca se afla geometric intr-un alt layer, nu este 
posibil sa se calculeze pagina respectiva (S1, S2, U1, …) si aceasta nu se 
mai scrie pentru acele accesorii. 

• Daca un grup de accesorii non-dinamic cu optiunea de lider de grup 
este instalat fara referire la o intrare din catalogul de accesorii, 
toate accesoriile grupului sunt legate de fata in care se afla punctul 
de referinta. Din punct de vedere geometric, insa, ele se afla in fete 
diferite. Descrierile de suprafata din tabelul de pe element sunt 
create in partea de care sunt legate elementele de fixare. Deoarece 
definitia grupului nu are niciun accesoriu de referinta, accesoriile 
individuale continua sa fie tratate ca inainte. 
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• Daca un grup de accesorii non-dinamic cu optiunea de lider de grup 
atribuirea fara referire la o intrare din catalogul de accesorii, 
aceasta afecteaza descrierea din tabelul elementului plan. Acum, 
numele grupului este scris mai intai inainte de dispozitivele de fixare 
continute in grup.  
 
In cazul in care partile individuale ale grupului nu sunt enumerate in 
tabel, acest lucru trebuie ajustat in catalogul de accesorii. Optiunea 
Descrieri de suprafata in tabel din tab-ul Plan Element 1 trebuie sa 
fie dezactivata pe elementele corespunzatoare. 
 
In cazul in care un grup de accesorii dinamice apare de mai multe 
ori cu optiunea Lider de grup, numarul de grupuri se insumeaza in 
mod corespunzator si se inscrie in tabelul elementului. Cu toate 
acestea, numarul de accesorii continute in grup este scris doar de 
un singur grup. Grupurile sunt combinate atunci cand toate 
componentele grupului, care sunt afisate in tabel, sunt identice. 
Daca se afiseaza numai grupul (fara componentele individuale), se 
compara numai grupurile. In cazul in care se afiseaza doar o 
componenta a grupului, se compara grupul si componentele. 

Un grup dinamic de accesorii cu optiunea Lider grup este listat in  

 Generatorul de liste pe langa piesele din grup (in conformitate cu 
setarile din Catalogul de accesorii). Cu alte cuvinte, grupul si 
componentele individuale sunt inregistrate in liste. Daca exista mai 
multe elemente, atat grupurile, cat si partile individuale sunt insumate, 
spre deosebire de planul elementului. In cazul in care piesele 
individuale nu au nicio referinta de catalog, acestea nu sunt listate. 
Acesta este cel mai simplu mod de a suprima parti individuale din liste. 
Cu toate acestea, rezultatele pot fi nedorite in alte module. 

Nota: Cand componentele individuale sau intregul grup nu sunt listate - 
in Catalogul accesorii din tab-ul Logare din grupul Logare pentru 
Facturare client si/sau Facturare fabrica - poate fi utilizata o formula 
de logare care returneaza 0 ca rezultat la calcularea valorii pentru 
accesorii individuale. Ca rezultat, partile fara efecte asupra altor 
module pot fi filtrate corespunzator. 

Atentie: Deoarece structurarea iesirilor nu este planificata in niciuna 
dintre listele standard returnate, iesirea are loc pe un plan si, eventual, 
intr-o alta secventa. Acest lucru este justificat de faptul ca accesoriile 
sunt sortate dupa lista si, prin urmare, nu mai au nicio corelatie. Mai 
mult decat atat, accesoriile sunt inregistrate separat dupa tip in liste 
(simbol, linie sau suprafata accesoriu sau cu formula). 
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Daca o referinta din catalog este salvata cu optiunea Lider grup pentru 
un grup de accesorii non-dinamice, numai grupul este inca transferat ca 

accesoriu individual la crearea datelor de productie cu  Date de 
productie, Generator NC in fisierul pentru generatorul NC si fisierul 
PXML. Cu toate acestea, acest dispozitiv poate afisa mai multe 
geometrii, in functie de setarile din Catalogul accesorii din tab-ul 
Productie. 

• Doar atributele geometrice sunt evaluate pe partile selectate ale 
grupului, cum ar fi modul in care va fi prezentata piesa individuala 
(Prezentare ca folie CAD, simbol de inlocuire etc.). 

• Toate celelalte setari, cum ar fi Tineti cont de proiectie sau 
Informatii suplimentare, depind de referinta din catalog a grupului 

• Daca o piesa individuala nu are nicio referinta la catalog sau daca a 
fost setata Creare date accesoriu = nu, geometria este "transmisa" 
grupului. 

• Cand alegeti un simbol de inlocuire si selectati Calculare expasiune 
max., numai geometria piesei este luata in considerare pentru 
fiecare parte a grupului. Totusi, daca este setat un simbol de 
inlocuire pentru intregul grup si Calculare expasiune max. este 
setata, se ia in considerare caseta min-max a tuturor pieselor. 

• Optiunea Nu - Prezentare ca folie CAD, este posibila numai pe piese 
individuale. Daca aceasta optiune este setata pentru grup, datele 
sunt prezentate prin solide 3D ale geometriilor transferate ale 
pieselor (daca este cazul). 

• Un punct de referinta al tuturor partilor cu cele mai mici coordonate 
XY, ca punct de referinta pentru grup. 

Grupurile de accesorii non-dinamice cu optiunea Lider grup, care sunt 
exportate legate cu elementele prefabricate in IFC, sunt exportate 
automat ca IfcElementAssembly. ifcElementAssembly primeste 
automat textul listei setat in catalog ca nume. Atributele scrise pe 
accesoriul grupului sunt exportate in acest ansamblu. Accesoriile 
instalate in grup sunt extrase in IFC si ca parti ale ansamblului. 

Nota: Pentru scenariul special al unui cos Iso ca grup de accesorii non-
dinamic cu optiunea de Lider grup, nimic nu a fost schimbat din motive 
de compatibilitate. Aceasta inseamna ca aici nu trebuie salvata nicio 
referinta de catalog la definitia grupului, deoarece are loc un tratament 
special in adnotarile pentru cosul Iso, care nu ar mai trece. 
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Daca aveti intrebari suplimentare in acest sens, va rugam sa contactati 
inginerul dvs. personal de vanzari sau echipa noastra de asistenta 
tehnica. 
 

Catalog materiale izolatoare, valoarea deducere pentru functia de taiere 

Doua valori au fost intotdeauna definite pentru Lungimea la jumatatea 
panoului si Latimea jumatate panou in Catalogul materialelor de 

izolare in  Cataloage, Informatii generale din tab-ul Repartitie, cu 
toate acestea, acestea sunt intotdeauna luate in considerare numai in 
cadrul programului. 

Acest lucru a fost acum schimbat. O Valoare de scadere individuala 
pentru unealta de taiere pentru jumatati de placi este acum 
intotdeauna definita pentru a tine cont de latimea sculei de taiere 
 

Catalogul de planse, Noi functii pentru editorul de formule 

Cand utilizati editorul de formule pentru a defini un iTrigger sau o 
descriere pentru catalogul de planse, functiile OPENINGMACROCOUNT 
si GROUP au fost extinse in mod specific. 

• Folosind noua functie OPENINGMACROCOUNT puteti, de exemplu, 
sa numarati toate deschiderile cu un macro deschidere pentru placi 
sau elemente de perete (iWall), care influenteaza geometric 
elementul prefabricat selectat. Deschiderile care se afla in exterior 
sau care ating doar elementul prefabricat nu sunt luate in 
considerare. Alte criterii pot fi, de asemenea, utilizate in acelasi 
mod ca si functia FIXTURECOUNT. 
 
De exemplu, formula OPENINGMACROCOUNT(@507@;"Holzab") 
numara toate deschiderile care contin un macroco cu Nume 
(Atribut @507@) = HolzAb. 
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• Utilizati functia GROUP pentru a grupa elemente cu atribute, cum ar 
fi armaturi, elemente prefabricate etc., (cu alte cuvinte, combinate 
in grupuri). Ca urmare, se poate obtine o dimensionare aproape 
identica pentru barele de armatura, de exemplu, ca si pentru 
elementele prefabricate in combinatie cu Dim. string index. 
 
Pentru a face acest lucru, utilizati elementele dorite automat sau 
manual (de exemplu, bare de armare) cu un atribut. Apoi asociati o 

valoare pentru acest atribut cu  Asociere atribute. 
 
In functie de modul in care vor fi grupate elementele (de exemplu, 
barele de armatura), trebuie apoi adaptata o formula cu functia 
GROUP, astfel incat toate componentele cu indice identic sa fie 
grupate pe aceeasi linie de cotare. De asemenea, puteti grupa mai 
multi indici pe o singura linie de cota. 
 
Functia GROUP ia in considerare 3 scenarii diferite: 

- Atribut pe elementul considerat (de exemplu, bara) disponibil si 
in grup; bara cotata si grupata 

- Atribut pentru elementul considerat (de exemplu, bara) 
disponibil sau nu in grup; bara necotata 

- Atributul pentru elementul considerat (de exemplu, bara) nu 
este disponibil; cotarea originala pentru bara 

De exemplu, o grupare folosind atributul Dim. string index 
(@1013@, Integer) ar putea aparea dupa cum urmeaza; GROUP 
("1-4:A; 5-8:B";@1013@). Toate tijele cu indicele sirului de 
dimensiuni = 1-4 sunt listate pe o linie de cotare, care primeste 
textul A ca nume de linie de cotare. Tijele cu indicele sirului de 
dimensiune = 5-8 sunt listate pe o a doua linie de cotare, care 
primeste textul B ca nume de linie de cotare. 

Nota: Doar un singur atribut individual poate fi evaluat cu functia 
GROUP. 

Daca aveti intrebari suplimentare in acest sens, va rugam sa contactati 
inginerul dvs. personal de vanzari sau echipa noastra de asistenta 
tehnica. 
 

Catalog planse, cotare caramizi 

Pentru o constructie de caramida cu un unghi de repartitie de 0°, 90°, 
180°, 270° sau 360°, se genereaza intotdeauna atatea linii de cota cate 
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randuri diferite sunt pentru cotarea randurilor de caramizi in Plan 

element pentru pereti generati cu functia  Proiectare (iWall) unde 
Tip element = Perete de caramida. In cazul asezarii neesalonate, se 
traseaza o singura linie de cota; in cazul repartizarii esalonate se 
traseaza doua linii de cota. 

Nota: Pentru a cota caramizile intr-o vedere/sectiune, accesati  

 Cataloage, General, Catalog planse din tab-ul Cotare, apoi 
Componente speciale si alegeti optiunea Caramida si tigla 
zone/caramizi/placi. Sau accesati tab-ul Cofraj/Prezentare si alegeti 
optiunea Caramizi/placi din Prezentare. 

Daca sunt adaugate zone de caramida suplimentare in  Modificare 

perete in vedere cu  zone pentru suprafete, beton, izolatie, 
caramida si placi, acestea vor fi cotate pe propriile linii de cota. 
 

Catalog de planse, cotare blocuri goale in pereti 

Blocurile goale din pereti generate cu ajutorul functiei  Proiectare 
(iWall), unde Tip element = Perete beton si Perete tip sandwich sunt 
acum cotate pe liniile lor de cota. 

Pentru a face acest lucru, selectati noua optiune Dimensiuni speciale 

pentru blocuri goale sub  Cataloage, General, Catalog lanse pentru 
vederi cu directie de vizualizare = 1/6 sau 2/4 din tab-ul Cotare din 
grupul Geometrie. Puteti decide daca punctele min-max sau centrul de 
greutate trebuie sa fie cotate pe o linie de cota per bloc gol (= Cota 
separat) sau pe linii de cota combinate (= Cota impreuna). 

Nota: In  Cataloage, General, Catalog planse in General, Linii de 
cota, Grupuri de cote, puteti personaliza desemnarea implicita HO 
pentru liniile de cota ale blocurilor goale. 
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Catalogul de planse, Modificare setari de cotare a marginilor panoului 

Au fost revizuite optiunile pentru marginile panoului si conexiunile 

intr-o vedere sau sectiune din  Cataloage, General, Catalog planse 
din tab-ul Cotare din grupul Geometrie. 

Fereastra de selectie anterioara cu optiunile Nu, Numai marginea 
panoului si Marginea panoului si conexiuni pentru parametrul 
Marginea panoului a fost schimbata in doua setari pentru Margine 
panou si Cotare conexiuni cu casete de selectare (Da/Nu). 

Daca dezactivati margine panou, ceilalti parametri nu vor fi afisati. 
Numai cand activati Margine panou puteti specifica daca optiunile 
Cotare impreuna, Cotare separat sau Cotare muchii ascunse separat 
vor fi utilizate pentru Cotare marginii panou. 

Optiunea Cotare separat a fost complet revizuita, deoarece aceasta 
setare a dat anterior acelasi rezultat ca si setarea Cotare impreuna. 

In urma acestei revizuiri, sunt posibile setari mai flexibile pentru 
straturile elementelor prefabricate in ceea ce priveste cotarea 
elementului prefabricat. Punctele de conectare pot fi ignorate sau 
cotate numai pentru straturi individuale. Este posibil sa existe linii de 
cota separate pentru straturile individuale ale elementelor 
prefabricate, care pot fi, prin urmare, mai usor de identificat. Acest 
lucru ajuta la reducerea complexitatii punctelor care trebuie cotate pe 
linia de cota a panoului. 

Din motive de compatibilitate, o optiune setata Cotare separat este 
acum setata automat la Cotare impreuna. Intregul element prefabricat 
este acum cotat pe linia de cota a marginii panoului. Efectele optiunii 
Cotare muchii ascunse separat raman neschimbate. 

Daca activati optiunea Cotare separat revizuita, puteti face setari 
speciale pentru cotarea straturilor. Mai intai apare o selectie pentru 

Straturile componente.  si  comuta intre intrari. Cu , deschideti 
sub-dialogul unde puteti face setarile pentru toate straturile detaliat. 
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Aici puteti face urmatoarele configurare: 

• Cotare; specifica daca stratul trebuie cotat sau nu. 

• Cotare separat; specifica daca sa creati sau nu propria linie de cota 
separata pentru strat. Daca selectati aceasta optiune, numarul 
stratului este scris pe linia de cota, astfel incat sa puteti identifica 
linia de cota. 

• Cotare conexiuni (numai pentru pereti); specificati daca punctele 
conexiunii care se afla in strat trebuie cotate sau nu 

Setarea Cotare conexiuni este acum vizibila numai pentru plansele 
peretilor. Acest lucru nu este necesar pentru placi, elemente 
structurale prefabricate si elemente prefabricate, deoarece nu sunt 
posibile conexiuni aici. 

 

Urmatoarele optiuni sunt vizibile in exemplul alaturat: 

• Sunt prezentate toate straturile elementului prefabricat cu trei 
straturi, desi doar unele dintre straturile individuale sunt cotate. 
 
A se vedea, de exemplu, liniile de cota laterale pentru straturile 1 
(PL 1) and 2 (PL 2) la stanga langa panou si liniile de cota pentru 
straturile 1 (PL 1), 2 (PL 2) and 3 (PL 3 sub panou. 

• Punctele de legatura din foliile lor individuale sunt ignorate sau 
cotate doar in straturi individuale.  
 
De exemplu, vezi conexiunea din stratul 3, care contine o piulita. 
Aceasta nu este cotata in linia de cota laterala. Linia de cota pentru 
stratul 3 este omisa. 

Nota: Optiunea de Cotare separata nu mai este disponibila pentru 
elementele prefabricate de tipul elementului prefabricat structural, 
deoarece nu exista straturi aici. 
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Catalogul de planse, Modificare setari de cotare deschideri si goluri 

Au fost revizuite optiunile pentru Deschideri si adancituri intr-o vedere 

sau sectiune din  Cataloage, General, Catalog planse din tab-ul 
Cotare din grupul Geometrie. 

Cand selectati optiunea Cotare separat pentru cotarea deschiderii si 
adanciturii, parametrul suplimentar pentru Mod Cotare este acum 
afisat. 

Aici puteti defini daca deschiderile sau adanciturile ar trebui sa fie 
cotate fie prin punctele min-max, fie prin toate punctele. Acest lucru 
va genera rezultate diferite pentru deschiderile sau adanciturile 
trapezoidale in special. Setarea implicita pentru aceasta noua optiune 
este Puncte min-max. 
 

Catalogul de planse, Numar marca si cotare corpuri de fixare 

Setarea Descriere accesoriu sau Cotare accesoriu  a fost adaugata in 
Cataloage, General, Catalog planse in Proprietati pentru vederi si 
sectiuni. Acestea pot fi gasite in fila Text sub Numar marca accesoriu 
sau in fila Cotare sub Accesorii. 

Puteti utiliza Toate, Numai acestea si Fara acestea pentru a defini ce 
accesorii urmeaza sa fie descrise cu un numar de marca sau cota. 

Daca este selectat Toate, indexul liniei de cota nu este utilizat ca baza 
pentru descriere sau cotare. Daca este selectat Numai acestea, numai 
accesoriile cu indici ale liniilor de cota configurate vor fi descrise cu 
numarul de marca sau cotate. Daca se selecteaza Fara acestea, toate 
accesoriile, cu exceptia celor cu indici de linii de cota configurati 
selectati, vor fi descrisi cu numarul de marca sau cotate. 
 

Catalogul de planse, Descriere simboluri accesorii pe linia de cota 

Descrierea simbolurilor accesoriilor pe linia de cota este acum activa 
pentru cotarea absoluta. 

Pentru a face acest lucru, selectati optiunea absolut din  Cataloage, 
General, Catalog lanse din fila Linii de cota sub Linii de cota orizontale 
si/sau verticale pentru parametrul Cota. 

Apoi selectati optiunea Conform descrierii din tab-ul Cotare din grupul 
Accesorii sub Cotari speciale pentru accesorii. Pentru Linii de cota - 
text aditional, selectati unul dintre optiunile orizontal, vertical sau 
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orizontal+vertic si definiti sablonul pentru descriere. Puteti utiliza aici 
Editor formula din Allplan pentru a defini text suplimentar ca descriere 
pentru accesorii pe linia de cota. 

Nota: Retineti ca setarea Punct(e) cota trebuie sa fie selectata pentru 

accesoriile corespunzatoare din  Cataloage, General in Catalogul de 
accesorii din tab-ul Element plan 1 pentru parametrul Puncte de cota. 
Cand setati Punctele Min-Max, nu exista descriere pentru simbolurile 
de accesorii corespunzatoare. 
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Predale prefabricate 

Calculul fortei taietoare si legaturii 

Rezultatele calculelor fortei taietoare si a legaturii conform DIN EN 

1992-1-1:2011-01 efectuate folosind functia de  Armare la forfecare 
au fost intotdeauna afisate in Internet Explorer, indiferent de 
configuratia implicita a browserului. 

Acest lucru a fost acum schimbat. Configuratia pentru browserul 
implicit al sistemului de operare va fi acum luata in considerare. 
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Perete prefabricat 

Functii inlocuite pentru panourile de perete 

Perete prefabricat = panoul de perete nu mai poate fi selectat in  

 Proiectare in Allplan 2023. Va rugam sa utilizati functia  

 Proiectare (iWall) pentru Tipuri elemente = Perete de beton si 
Perete sandwich. 

Ca urmare, functiile speciale  Unghi asamblare din grupa de functii 

Accesorii,  Piese de sprijinire pt balustrade din  Asamblare 

componente si  Armare aditionala pentru pereti tip panou au fost 

eliminate. In plus, iesirea functiei  Modificare perete in vedere a fost 
usor modificata. Optiunea de a introduce elemente montate frontal 

utilizand  Adaugare manuala element montat frontal este de 
asemenea omisa impreuna cu modul de proiectare a panoului de 

perete. Prin urmare, iesirea dupa selectarea  Modificare perete in 
viedere a fost de asemenea schimbata. Acum, odata ce ati selectat 
aceasta functie, primul perete este pliat in fereastra de vizualizare si 
puteti selecta, de asemenea, una dintre optiunile de modificare  

(  Modificare geometrie element perete etc.). 

Panoul de perete cu intrarile Catalog tip panou si Catalog tip armatura 

a fost eliminat din  Cataloage, Perete. De asemenea, tab-ul Panou 
perete care ofera setari speciale pentru productia de panouri de 

perete·din  Cataloage, Facilitati site, catalog NC-Gen Driver este de 

asemenea omis. Referitor la  configuratiile pentru programele entru 
perete, intrarile pentru panou perete (Proiectare si Armare) sunt 
omise. 

Daca aveti intrebari suplimentare in acest sens, va rugam sa contactati 
inginerul dvs. personal de vanzari sau echipa noastra de asistenta 
tehnica. 
 

Luarea in considerare a inaltimii deschiderilor de perete in iWall 

In cazul niselor arhitecturale cu inaltimea peretelui (generate, de 

exemplu, utilizand  Usa sau  Imbinare) care separa complet un 
perete, acest proces trebuia pana in prezent proiectat dincolo de 
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adancitura corespunzatoare utilizand  Modul de masurare al 
distantei. 

Acest lucru a fost acum imbunatatit. Un nou element de perete este 
pornit dupa fiecare deschidere de inaltimea peretelui care intrerupe 
peretele. 
 

Ignorarea starii elementului prefabricat pentru toate tipurile de perete din 
iWall 

Stare element = Ignorare element prefabricat, care pana in prezent era 
disponibila numai pentru peretii generati utilizand functia  

 Proiectare (iWall) pentru perete compozit, este acum disponibila 
pentru toate tipurile de pereti. Odata ce acest statut al elementului a 
fost setat, elementele prefabricate corespunzatoare (cum ar fi 
elementele de perete foarte scurte) sunt acum ignorate pentru toate 
adnotarile. 

Pentru a face setarea, activati elementul dorit si setati manual starea 
elementului in tab-ul Atribut din grupa Statut si actiuni element. 

• In consecinta, elementul corespunzator este exclus din 
Renumerotare marci. Nu mai ocupa o pozitie in intervalul de 
numere obisnuite a marcilor. 

• Pentru descrierea automata, in locul numarului marcii este afisat 
semnul "---" ca linii de constructie. Textul de sub numarul marcii sau 
imaginea cu text variabil este, de asemenea, afisat ca linii de 
constructie. 

• Elementul nu mai este afisat in Element Plan. Cu toate acestea, 
atunci cand panoul este editat, elementul poate continua sa fie 

afisat pentru a-l edita folosind  Elemente prefabricate, model. 

• Elementul prefabricat corespunzator este exclus din toate 
adnotarile, cum ar fi generarea de date sau liste de productie, 
Exportul TIM sau Element plan in rulare automata. 

• Aceasta stare poate fi, de asemenea, eliminata manual din nou. 
 

Schimbarea mansonului la coliziunea cu grinzile cu zabrele pentru iWall 

Cand se genereaza sau se modifica un perete generat cu functia  

 Proiectare (iWall), poate fi selectat un decalaj automat al pieselor 
de sprijinire daca acestea intra in coliziune cu grinzile cu zabrele. Ca 
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urmare, Allplan 2023 nu mai prezinta verificari complexe si reprelucrari 
care au fost necesare anterior, de exemplu, pentru a preveni 
aplatizarea pieselor de sprijin din a doua fata/parte de catre grinzile cu 
zabrele atunci cand partea produsa in primul rand este turnata. . 

Pentru a defini daca ar trebui sau nu sa aiba loc o verificare si, prin 
urmare, o decalare ulterioara a elementelor de sprijinire, Decalare 

elemente de sprijinire a fost extins sub  Armare initiala... in tab-ul 
Elemente de sprijinire din caseta Alti parametri ai elementelor de 
sprijinire. 

Parametrul Tine cont de coliziunile cu grinzile cu zabrele = Da/Nu 
(caseta de selectie) a fost adaugat in grupul Decalare elemente de 
sprijinire. Aceasta caseta de selectare este vizibila numai pentru o 

directie de deschidere (setare in sectiunea  Armatura initiala..., 
fila... din grupul general Armatura initiala) de 0 ° (= Grinzile cu zabrele 
perpendiculare pe element). Nu se poate face nicio setare pentru 
valorile care deviaza pentru directia intervalului. Este posibil sa fie 
nevoie ca decalajul elementelor de sprijin sa fie setat manual, acolo 
unde este cazul. 

Cand caseta de selectare ramane dezactivata, algoritmul va ramane 
complet neschimbat. Cand caseta de selectare este bifata, apare un 
parametru Deplasare fata de grinda cu zabrele. Aici introduceti 
decalajul necesar al partii de montare pentru mansoane pentru a seta 
axa grinzii cu zabrele. Decalajul se bazeaza intotdeauna pe caseta min-
max a accesoriului. 

Nota: In urmatoarea investigatie, sunt luate in considerare doar acele 
grinzi cu zabrele care pot fi generate folosind functiile automate din 
iWall. Acestea sunt grinzile cu zabrele si suporturile intermediare 
pentru modurile de proiectare Perete de beton, Perete dublu si Perete 
termic. In cazul peretelui termic sunt luate in considerare si grinzile 
auxiliare cu zabrele. Tineti cont de grinzile cu zabrele mentionate mai 
sus, suporturile intermediare sau grinzile auxiliare cu zabrele in cazul 
unui decalaj manual, copiere etc., sau pentru grinzile zabrele secundare 

generate manual, care au fost integrate in  Plan element sau  

 editarea panoului folosind  Grinzile aditionale sau  Grinzi 

transversale in  Armare aditionala, nu pot fi controlate. 

Daca optiunea Tineti cont de coliziunea cu grinzile cu zabrele este 
activa si grinzile cu zabrele au fost adaugate in elementul 
corespunzator in primul rand, se va efectua o verificare a coliziunii si, 
acolo unde este necesar, o compensare a elementelor de sprijinire. 
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Pieselse de sprijinire vor fi pozitionate initial conform regulilor 
existente. Apoi sunt efectuate verificari pentru a vedea daca elementul 
C-i este situat in zona de influenta a unei grinzi cu zabrele. 

Zona de influenta a grinzii cu zabrele este definita de valoarea setata in 
Decalajul fata de axa grinzii cu zabrele. Acesta este aplicat la stanga si 
la dreapta axei grinzii cu zabrele. 

Daca elementul C-i nu este situat in aceasta zona de influenta, se 
gaseste o pozitie valida pentru acesta. Daca, totusi, un element C-i este 
situat in zona de influenta in mod specific pe, la stanga sau la dreapta 
fata de axa grinzii cu zabrele, acesta trebuie sa fie decalat in continuare. 

Nota: Numai axa grinzii cu zabrele si pozitia elementului de fixare vor fi 
investigate in general pentru piese de sprijinire. Nu exista o verificare 
reala a coliziunii intre grinzile cu zabrele si elementele de fixare. In cazul 
piese de sprijinire plate care nu se intalnesc cu grinda cu zabrele, 
optiunea Tineti cont de coliziunea cu grinzile cu zabrele trebuie, prin 
urmare, dezactivata acolo unde este cazul. 

Directia decalajului este in conformitate cu varianta configurata pentru 
parametrul Decalaj piese de sprijinire. 

• Daca este selectata varianta configurata Numai orizontal, elementul 
C-i este, prin urmare, deplasat mai departe in directia (stanga sau 
dreapta) langa grinda cu zabrele. 
 
Daca elementul C-i este situat exact pe axa grinzii cu zabrele, acesta 
va fi deplasat spre exterior (spre stanga sau dreapta, adica departe 
de centrul de greutate). 
 
Nota: Cand selectati optiunea Centru de greutate pentru Dispunere 
piesa, piesa de sprijinire va fi intotdeauna deplasata spre dreapta. 
 
Prin urmare, piesa de sprijinire este decalata pana cand caseta min-
max a acesteia este complet in afara intervalului definit. 

• Daca varianta aleasa este vreuna dintre ele, piesa de sprijinire va fi 
initial deplasata orizontal, vertical sau in orice directie (in functie de 
distanta cea mai scurta). Daca este pozitionat in interiorul zonei de 
influenta a unei grinzi cu zabrele, va fi deplasata mai mult pana cand 
se afla in afara acestei zone. 
 
Cu toate acestea, va fi decalat doar pe orizontala, analog cu varianta 
Doar orizontal. Ca urmare, se vor aplica aceleasi reguli privind 
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directia decalajului si caseta min-max a piesei de sprijinire ca si cele 
aplicabile pentru optiunea Doar orizontal. 

In cele din urma, se efectueaza inca o data verificari pentru a vedea 
daca Spatierea minima de la deschideri si Spatierea minima de la 
marginile elementului sunt decalate in grupul Decalaje margini din 
caseta Alti parametri piese de sprijinire, din tab-ul Piese de sprijinire 

din  Armatura initiala... au fost observate. 

Daca aceasta conditie este indeplinita, se gaseste o pozitie valida 
pentru piese de sprijinire. Daca, pe de alta parte, piese de sprijinire 
aluneca prea aproape de o deschidere, de o margine a unui element 
sau de una dintre urmatoarele grinzi cu zabrele generate automat din 
cauza decalajului suplimentar, ea va fi lasata in pozitia initiala inainte de 
decalajul suplimentar si va aparea mesajul "Distanta minima a piese de 
sprijinire de la grinda cu zabrele nu poate fi respectata din cauza unei 
coliziuni". Va rugam modificati parametrii. 
 

Imbunatatiri in dialogurile de intrare pentru iWall 

In Parametrii impartire din  Caracteristici de spatiere, puteti selecta 
intrarea pentru Lungimi rotunjire numai daca optiunea Considerati 
macarale din Impartire sau optiunea Greutate maxima din Parametri 
impartire au fost selectate in prealabil. Intrarea pentru Lungimi 
rotunjire si Valoare rotunjire au fost asadar pozitionate direct sub 
intrarile pentru Greutate maxima pentru a oferi o imagine de ansamblu 
mai buna. 

Sub  Armare initiala... in tab-ul Suruburi de ridicare, optiunea 
Verificare laterala suruburi de ridicare din Definitie suruburi de 
ridicare poate fi acum configurata numai daca optiunea Generare a 
fost activata in grupul Suruburi de ridicare laterale. 
 

Functii booleene pentru elementele arhitecturale definite de utilizator in 
vederi/sectiuni 

Functiile booleene pot fi acum aplicate si in vederi si sectiuni 
elementelor prefabricate, care au fost generate dintr-un corp. utilizand 

functiile  Elemente prefabricate sau  Proiectare (iWall). Acest 
lucru putea fi, pana in prezent, aplicat numai in vedere plana sau 
izometrie. 
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Elemente prefabricate 

Functii eliminate in grupa de actiuni Element prefabricat 

Functiile  Axe ortogonale pentru elemente prefabricate,  

 Disociere axe elementele prefabricate si  Plan acoperis cu pante 
multiple din grupa de actiuni Element prefabricat nu mai sunt 
disponibile in Allplan 2023. In schimb, trebuie sa utilizati functiile de 

baza  Axe ortogonale,  Disociere axe ortogonale, precum si 

functiile de modelare a acoperisului (  Structura acoperis si  
Planuri libere). 
 

Directia traveei ca vector 3D 

In cazul elementelor prefabricate structurale si a elementelor 
prefabricate, directia traveei a fost definita anterior de unghiul 2D pe 
modelul globului. Prin urmare, o directie de 0° indica intotdeauna spre 
est in raport cu acest glob. Au fost stabilite reguli speciale pentru Polul 
Nord si Sud. Acest lucru insemna ca un unghi de intrare 2D (cum ar fi 

 Intrarea prin doua puncte) ar putea avea o directie de deschidere 
complet diferita de cea prevazuta. Introducerea directa a directiei 
traveei ca vector 3D nu a fost posibila pana in prezent. Prin urmare, a 
fost intotdeauna necesara o vedere auxiliara in acest scop. 

Acest lucru a fost acum schimbat. In noua versiune Allplan, sunt definiti 
vectori 3D care pot fi definiti prin doua puncte 3D la introducerea 
directiei de vizualizare si a traveei in grupul Orientare prin doua puncte. 
Vectorul 3D este apoi afisat pentru directia de vizualizare si a traveei in 
locul vectorului 2D existent. In plus, cei doi parametri Directia de 
vizualizare si Directia traveei au acum aceleasi patru optiuni standard 

de intrare:  Intrare prin doua puncte,  Intrare prin trei puncte, 

 Intrare prin punct de mijloc si  Comutare directie. 

In cazul elementelor prefabricate structurale, grupele Dimensiuni de 
productie si Dimensiuni de incarcare sunt de asemenea disponibile 
alaturi de grupul Orientare. Ambele grupuri au fost ajustate in 
consecinta. 

In plus, atunci cand alegeti absolut pentru locul de productie sau locul 
de incarcare, puteti alege si dintre cele patru optiuni de intrare 

standard:  Intrare prin doua puncte,  Intrare prin trei puncte,  
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Intrare prin punctul de mijloc si  Comutare directie, deoarece 
intrarea aici se face acum si prin puncte 3D. . Intrarea existenta a fost 
retinuta pentru setarea Relativ la directia traveei. Intrarea existenta 

prin puncte 2D cu  Unghiul de intrare in vedere plana,  Intrarea 

prin doua puncte si variantele  Comutare directie pot fi in 
continuare selectate. Pentru a face referire la intrarea prin puncte 2D, 
cei doi parametri Directia de productie si Directia de incarcare au fost 
redenumite aici, devenind Directia de productie 2D si Directia de 
incarcare 2D. 

Secventa de introducere in grupul Orientare a fost acum modificata la 
Punct de referinta, Directia de vizualizare si Directia traveei. 

Nota: In cazul peretelui prefabricat (iWall), secventa de intrare a fost, 
de asemenea, schimbata in Punct de referinta, Directia de vizualizare. 
Ca si inainte, nu este necesar sa introduceti Directia traveei in grupul 
Orientare pentru PythonParts si obiecte 3D. 
 

Functii booleene pentru elementele arhitecturale definite de utilizator in 
vederi/sectiuni 

Functiile booleene pot fi acum aplicate si in vederi si sectiuni 
elementelor prefabricate, care au fost generate dintr-un corp. utilizand 

functiile  Elemente prefabricate sau  Proiectare (iWall). Acest 
lucru putea fi, pana in prezent, aplicat numai in vedere plana sau 
izometrie. 
 

Cofraj 

Cofrarea placilor din paleta Obiecte 

In paleta Obiecte, toate placile de cofraje au fost listate anterior in 
grupa Panou cofraj. 

Pentru a mari distinctia dintre comutatoarele vizibile si invizibile in 
discutie si pentru a determina transparenta sau culoarea placilor de 
cofraj generate automat si adaugate manual, placile de cofraj sunt 
acum listate separat in grupurile Placa de cofrare automata si Placa de 
cofrare manuala. 
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Plan productie 

Grupuri de armare in Planificarea productiei 

Anterior, doar grupurile de armare pentru care a fost setata optiunea 

de introducere MWS pentru selectia in  Date productie, Generator 
NC puteau fi selectate si trimise la productie. Anterior, puteati selecta 
optiunile Standard si Extins pentru Definire fasonare pentru transferul 

in productie in  Cataloage, Organizare santier, Catalog driver 
Generator NC din tab-ul Filtru cand selectati Tip bara = Grupuri de 
armare. 

Daca a fost selectat desfasurat, grupul de armare a fost apoi desfasurat 
in directia longitudinala si orice bare transversale atasate segmentelor 
au fost, de asemenea, desfasurate. Cu toate acestea, barele 
transversale indoite nu au fost niciodata desfasurate. 

Acest comportament a fost acum complet revizuit si imbunatatit. 

• Functia poate fi aplicata acum atat la grupurile de armare pentru 
care fie optiunea de introducere a elementelor prefabricate, fie 
optiunea de introducere MWS este setata pentru selectie in  

 Date productie, Generator NC. 

• In plus, 4 variante pentru Definitii fasonare sunt acum disponibile 
pentru selectie: indoit, rulat, rulat longitudinal si rulat transversal. 

• In plus, grupurile de armare dintr-un element prefabricat pot fi 
acum optional redirectionate catre un fisier separat. Pentru a face 

acest lucru, selectati noua optiune Fisier separat din  Cataloage, 
Organizare santier, Catalog driver Generator NC din tab-ul Filtru 
din Redirectare. In acest caz, se afiseaza caseta de dialog Nume de 
fisier/Sablon. Prin activarea sub-dialogului, puteti defini un sablon 
pentru numele fisierului carcasei de armare, analog cu numele 
fisierului de productie din tab-ul Creare date. 
 

Facand clic pe butonul  de langa campul de introducere, se 
deschide un sub-dialog in care puteti defini Sablonul si variabila 
pentru crearea numelui fisierului. In acest scop, la celelalte variabile 
a fost adaugata noua variabila GrpNr = Numarul grupului de 
armare. Puteti selecta numele componentei (numele grupului de 
armare) prin variabila BTName. 
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Nota: Pentru Unitechnik, daca este necesar, puteti roti ochiurile in 
pozitia lor de baza. Stratul de baza se refera la planul in care se afla 
sectiunea de baza definita. Cu toate acestea, acest lucru se aplica 
numai grupurilor care se afla intr-un element prefabricat, deoarece 
grupurile transferate liber sunt oricum rotite in pozitia lor de baza. 

Pentru a activa optiunea, in  Cataloage, Organizare santier, Catalog 
driver Generator NC din tab-ul Armatura, selectati optiunea Rotire 
plasa in strat de baza, pentru cele doua variante Arm. atas. + nivelare 
+ taiere sau Armatura atasata. Optiunea este intotdeauna activa si 
dezactivata pentru Sistem de nivelare si taiere. 
 

Scrie atributul de comanda in fisierul PXML Delegate la datele NC 

Daca pana acum a fost selectata optiunea Fisierele NC contin 
informatii din fisierul PXML Delegate pentru parametrul Imbinare 
fisierele PXML Delegate din tab-ul Extensii PXML pentru o intrare 

pentru generarea unui fisier PXML in  Cataloage, Organizare santier, 
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Catalog driver Generator NC, atunci pana acum numai intrarile de 
informatii despre element din fisierul Delegate au fost transferate de la 
fiecare element in elementul fisierului NC (Unitechnik). Atributele 
Ordinului generate de generatorul NC in sine au ramas neatinse. 

Atributele Ordinului sunt acum transferate si din fisierul delegat in 
fisierul pentru generatorul NC. Urmatoarele reguli se aplica pentru 
aceasta: 

• Daca un atribut al fisierului delegat nu exista inca in fisierul NC 
(Unitechnik), acesta este atasat. 

• Daca un atribut al fisierului delegat exista deja in fisierul NC 
(Unitechnik), continutul este suprascris cu continutul fisierului 
delegat. 

• Atributele care au fost create in fisierul NC (Unitechnik) dar nu in 
fisierul delegat raman neatinse in fisierul NC. 

 

Transferul poligoanelor deschise in fisierul PXML 

Conform descrierii interfetei PXML, un forma unui obiect cu mai multe 
puncte (Vertexuri) formeaza intotdeauna un poligon inchis (fara ca 
ultimul punct sa fie pozitionat peste primul, asa cum este cazul in 
Unitechnik). Prin urmare, o polilinie deschisa este mapata in asa fel 
incat traseul complet sa fie retras. 

Traseele au fost transferate anterior prin obiecte de forma separate 
pentru fiecare sectiune. Acest lucru nu contravine descrierii interfetei, 
dar aceasta metoda face dificila (daca nu imposibila) distingerea clara 
intre traseele conectate (pentru dispozitive liniare) si alte dispozitive 
(cum ar fi poligoane sau simboluri accesorii). 

De la versiunea 2023 in sus, sectiunile traseelor deschise sunt, prin 
urmare, trecute prin interfata. Acest lucru poate avea un impact asupra 
sistemelor terte, in masura in care acestea nu tin cont de definitia 
interfetei (de exemplu, pentru un calcul al lungimii). 
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Nume accesorii in Generator liste 

In Generator liste, textul pentru denumirea dispozitivelor (cum ar fi 
Isokorb® XT tip K-U-F-M4-V1-REI120-CV50-LR200-X120-H250-7.1) este 
impartit in mai multe randuri, cu exceptia cazului in care se incadreaza 
in latimea disponibila a coloanei. 

Nota: In listele anterioare, orice text mai mare decat latimea coloanei 
prevazuta in lista nu mai era tiparit. 

Prin urmare, programul cauta un loc "favorabil" unde numele poate fi 
trunchiat. Spatiile libere sunt preferate pentru trunchierea textului. 
Daca nu exista spatiu liber, se cauta anumite caractere speciale, de ex. 
o bara oblica, o cratima, o virgula etc. 

Textul este trunchiat dinamic in lista. Rezultatul din liste poate arata 
diferit in functie de latimea coloanei (vezi, de exemplu, lista de 
dispozitive, configuratia unui singur panou si fisa de masurare). 
 

Export date NC catre TIM 

Allplan 2023 include exportul datelor NC catre TIM. In viitor, datele NC 
vor fi generate direct in TIM. 

Cand creati date pentru TIM utilizand instrumentul  Export date 
TIM, va aparea o nota care anunta ca functia nu va mai fi disponibil in 
versiunile viitoare ale Allplan. Acest avertisment poate fi suprimat pana 
la sfarsitul programului. 

Prin urmare, asigurati-va ca veti configura exportul datelor de 
productie catre TIM utilizand optiunea Regenerare date - din baza de 
date. Datele sunt apoi generate pe TIM. 
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