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Novinky
1. Kompatibilita s Revit® 2018 a Revit® 2019
Verze GRAITEC PowerPack pro Revit® 2019 je kompatibilní nejen s aktuální verzí Revit 2019 ale i předchozí
verzí Revit 2018. Plug-in BIM Connect je také nedílnou součástí PowerPacku, ale může být instalován i
samostatně. Všechny příkazy spolu s knihovnami, které jsou součástí instalace, jsou tedy dostupné a plně funkční
v obou verzích Revit 2018 a Revit 2019. Tato verze PowerPacku umožňuje instalovat nově pouze určité příkazy;
Správce rodin, Excel Link a Správce vodoznaku.

2. Ořezový kvádr
GRAITEC PowerPack pro Revit® 2019 přináší ve skupině 3D pohledy zcela nový nástroj Ořezový kvádr, kde
uživatel může v reálném čase jednoduchým otáčením kolečkem myši manipulovat s rozsahem ořezového
kvádru.

Fig 1.1 Nový nástroj Ořezový kvádr

V 3D pohledu uživatel aktivuje Ořezový kvádr, následně vybere v rozbalovacím menu u ikony ořezového kvádru
z rovin X, Y, Z, jejíž polohu chce upravit (přednastavena je rovina Z).

Fig 1.2 Výběr roviny

Po vybrání roviny stačí podržet Ctrl + kolečko myši pro její plynulý posun.

Fig 1.3 Točte kolečkem myši pro posun roviny řezu
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Uživatel může definovat krok ořezu zadáním hodnoty, příkaz má přednastavené jednotky projektu, ale rozeznává
i zadané symboly (m, dm, cm, atd.).

Fig 1.4 Nastavení kroku ořezání

Uživatel má možnost změnit směr ořezávání pomocí ikony Reverzní rovina.

Fig 1.5 Reverzní rovina

S nástrojem Ořezový kvádr je modelování jednodušší a efektivnější. Dává uživateli více flexibility a kontroly
nad zobrazením modelu.
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3. Excel Link
Excel Link ve verzi 2019 dává uživateli více kontroly nad správou dat při jejich výměně z Excelu do Revit a zpět.
Když importujete zpět z Excelu do Revitu, přesvědčte se, že je zatrženo Zobrazit náhled před importem dat
zpět do aplikace Revit (ve skupině Synchronizace). Po kliknutí na tlačítko Import, se otevře okno Náhled
importu s různými nastaveními a možnostmi volby změněných dat (např. uživatel chce zachovat změny v Excelu
nebo zachovat data v Revitu). Navíc uživatel může změnit data v Revitu, Excelu nebo obou najednou.

Fig 2.1 Excel Link - náhled importu

Filtr Excelu
Nová verze Excel Linku umožňuje snadněji spravovat tabulky Excelu. V Excelu umožňuje používat filtry, aby
uživatel mohl filtrovat prvky podle hodnot parametrů.

Fig 2.2 Excel Link (Filtr Excelu)
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4. Vyhledat prvek
Nástroji Vyhledat prvek byly přidány další možnosti, uživatel může uložit výsledky hledání jako nastavení
výběru Revitu, a ty mohou být později použity pro filtry viditelnosti.
Uživatel může prohledávat elementy použitím pravidel (=, !=, <, <=, >, >=) a uložit je jako nastavení výběru
podle obrázku níže.

Fig 3.1 Uložení výsledků hledání do nastavení výběru

Nyní se uložený výběr zobrazí v okně Přidat filtr ve skupině Filtry výběru. Následně lze nastavit šrafy a čáry
pro tyto prvky.

Fig 3.2 Vyhledat prvek – použití uloženého vyhledávání ve filtrech zobrazení
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5. Správce rodin
Uživatel má možnost uložit a nahrát konfiguraci rodin jako XML soubor.
Uživatel má možnost odstranit záložní soubory rodin z přidané složky ve Správci rodin a pracovat tak jen s
aktuálními soubory. Byla také přidána možnost přejmenování.

Fig 4.1 Správce rodin - nové možnosti
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Rozbalovací menu Správce rodin má dvě nové možnosti: Odstranit záložní soubory a Povýšit soubory.
Příkaz Odstranit záložní soubory vymaže záložní soubory vytvořené Revitem ve vybrané složce.

Fig 4.2.1 Složka před použitím příkazu Odstranit záložní soubory

Fig 4.2.2 Složka po použití příkazu Odstranit záložní soubory

Příkaz Povýšit soubory dává uživateli flexibilitu nad aktualizovými rodinami nebo adresáři.

Fig 4.2 Správce rodin – Povýšit soubory
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6. Modelové čáry
Nové vylepšení pro modelové čáry umožňuje uživatelům vybrat Styl čáry:

Fig 5.1 Styl modelové čáry

Nyní uživatel může snadno definovat výchozí styl modelové čáry, která bude filtrována a kontrolována v rámci
Viditelnosti/zobrazení.
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Poznámky
1. Přidat parametry
Přibyla další možnost sdíleného parametru, Úrovně nosníků.
Změnou PowerPacku pro Revit® 2019 je automatické skrytí většiny nabídky přidání sdílených parametrů. V
seznamu Přidat parametry teď uvidíte jen 5 parametrů, proto pro nabídku dalších parametrů klikněte na
PowerPack Přizpůsobení v rozbalovacím menu PowerPack pro Revit®, kde pod záložkou Přizpůsobení pásu
karet zaškrtněte požadované parametry.

Fig a. Přidání sdílených parametrů do menu
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