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DXF/DWG- og DWF-eksport 
av komplekse linjetyper
Med støtte for eksport av 
egendefinerte linjetyper får 
mottakeren en renere og mer 
nøyaktig opplevelse.

IFC-forbedringer 
Vectorworks tilbyr BIM-brukere større interoperabilitet 
gjennom forbedringer i IFC-baserte arbeidsforløp. Dette 
inkluderer sertifisering av produktet for å levere 
høykvalitets byggmodeller, og muligheten til å motta 
IFC-modeller fra aktører innen andre fag og tolke disse på 
en best mulig måte.  

• Flere typer arbeidsforløp blir automatisk støttet med to 
nye IFC-modellvisningsvalg for bruk med energianalyse 
og energisimuleringer for bygg fra IES VE.

• IFC-data er nå en integrert del av Vectorworks 
database-regneark, slik at brukere kan lete etter og 
rapportere Vectorworks BIM-objekter som har 
IFC-data tilordnet.

• Vectorworks 2014 har med en ny kommando fått 
utvidet støtte for IFC-soner.

• Med ifcXML-støtte kan Vectorworks 2014 brukere 
utveksle BIM-data med enda flere programmer og 
arbeidsrutiner i byggbransjen.

A L D  

Beregne regneark på nytt før utskrift
Et nytt alternativ for utskrift og PDF-eksport beregner 
automatisk regneark før de skrives ut eller eksporteres 
(PDF-eksport krever Vectorworks Design produkter).
B A L S D

Mulighet til å eksportere fra alle synlige objekter i lag 
med Eksporter 3DS og Eksporter Parasolid X_T
Større kontroll over hvilke objekter som blir eksportert til 
3DS (krever produkt i designserien) og Parasolid X_T.
B A L S D

Nye kommandoer for å dele/slå sammen postformater
To nye kommandoer lar deg behandle data i et Vector-
works-dokument, slik at du har større kontroll over 
informasjonen som er assosiert med komplekse datafiler 
som f.eks shape-filer. Med alternativene for deling og 
sammenslåing vil du aldri miste postdata under 
operasjonen.
B A L S D

DXF/DWG forbedringer
• Direktereferering av DXF/DWG- eller DWF-filer  

Du kan nå referere DXF/DWG- eller DWF-filer direkte i 
Vectorworks, noe som gjør samarbeid og koordinering 
mye enklere.

• DXF/DWG- og DWF-eksport av komplekse linjetyper 
Eksporter DXF/DWG og Eksporter DWF kommandoene 
støtter nå komplekse og egendefinerte linjetyper ved 
eksport fra Vectorworks. Dette gir mottakeren av filen en 
renere og mer nøyaktig opplevelse.

• DXF/DWG og DWF støtter navngitte farger  
Denne nye funksjonaliteten gjør at fargenavnene kan 
være like i Vectorworks og AutoCAD.  

• Lagre DXF/DWG- og DWF-preferanser                         
i importloggfilen  
Den nye loggfilen gir en oversikt over dine importinnstill-
inger for DXF/DWG og DWF, slik at du kan lettere 
oppnå stabile resultater ved importering av DXF/DWG 
eller DWF.

Direktereferering av DXF/
DWG- eller DWF-filer
Referer DXF/DWG- eller 
DWF-filer direkte i Vectorworks-
prosjektet. 




