
8        Besøk oss på www.dakantus.no for mer informasjon.

BIM (bygningsinformasjonsmodellering) bringer 
sammen design, analyse, samarbeid og 
dokumentasjon for alle parter som er involvert i et 
bygningsprosjekt. Annen programvare setter ofte bånd 
på den kreative prosessen, men Vectorworks Architect 
lar deg finne balansen. Du kan være tro mot dine 
artistiske visjoner, og samtidig gjøre det enkelt å 
samarbeide effektivt for alle som er involvert i 
prosjektet. Gjennom våre modelleringsforbedringer 
fortsetter vi å gi dere det beste innen kreativ frihet. 
Med 2014-utgaven har vi lagt vekt på å gi dere svært 
forsterket funksjonalitet innen modelldokumentasjon, 
tegningskommentarer og tegningskoordinasjon.

BEDRE BIM 

Opprett snitt-viewport fra utklippskuben 
Du kan nå opprette tegnelag eller visningslag snitt-view-
porter direkte fra den interaktive utklippskuben. Du kan 
opprette disse viewportene og redigere dem med 
utklippskuben. Denne utvidelsen åpner for en mer aktiv, 
visuell måte å opprette spesifikke snitt fra modellen. 
A D  

Mulighet til å utflate snitt-viewporter på tegnelag
Dette nye alternativet viser et utflatet utsnitt av en 
snitt-viewport på et tegnelag, lik en snitt-viewport på et 
visningslag. Dette gir en bakgrunn som kan snappes til 
ved opprettelse av snitt-tegninger eller detaljer.
A L S D  

Sammenføying av dupliserte eller flyttede vegger 
Veggsammenføyninger blir nå ivaretatt etter bruk av 
dupliser rekke, punktvis flytting, flytting eller finjuster-
ingsoperasjoner.
A L S D  

Forbedringer til og takflater og takobjekter
Klipp flate kommandoen og Klippeverktøyet legger nå 
utsparinger direkte til takflater og takobjekter.              
I tillegg finnes nå individuelle innstillinger for hver 
takkant, noe som gir deg større kontroll over 
gavloppsett.
B A L S D

Overfør rometikett-egenskaper
Denne funksjonen effektiviserer arbeidet i større 
prosjekter der det er behov for rask kopiering og 
innliming av rometikett-egenskaper, eller ved 
opprettelse av nye rom med bestemte egenskaper. 
A D  

Viewport-markørinnstillinger
Denne funksjonen lar deg velge standard snit-
tmarkøregenskaper før du oppretter snitt-viewporten, 
og forenkler dermed prosessen.
A L S D  

Opprett snitt-viewport              
fra utklippskuben
Å opprette snitt direkte fra 
utklippskuben gir et mer 
aktivt, visuelt uttrykk.

Mulighet til å utflate snitt-
viewporter på tegnelag
Opprett et utflatet versjon           
av en snitt-viewport på et 
tegnelag.




