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Sprawna wymiana informacji w ramach zespołu pracującego nad wspólnym projektem stanowi kluczowy element 

współczesnych rozwiązań CAD. Projektanci, partnerzy, a także klienci, muszą posiadać możliwość udostępniania 

rysunków, wprowadzania bieżących komentarzy oraz utrzymywania stałej komunikacji.

Innowacyjna koncepcja ‘Trinity’, opracowana oraz rozwijana przez Graebert, korzysta z technologii mobilnej oraz 

chmurowej w celu usprawnienia procesów projektowych CAD. Wersja 2020 stanowi kolejny istotny etap rozwoju  

systemu oferującego efektywną współpracę, sprawną komunikację, oraz współdziałanie z użytkownikami BIM.

1

Porównywanie rysunków
Zaznaczenie kolorem różnic pomiędzy dwoma 
wersjami tego samego rysunku

Nowa paleta ‘Porównanie rysunków’ pozwala na wyszukiwanie oraz zaznaczanie 
różnic pomiędzy zawartością aktualnego rysunku oraz innego pliku rysunkowego.
Funkcja umożliwia na przykład sprawdzenie zmian wprowadzonych przez innych 
kolegów, porównanie dwóch wersji tego samego projektu, oraz zaprezentowanie 
rysunku przed i po naniesieniu modyfikacji.

>>  Zobacz film

2

Pobieranie danych 
Tworzenie tabeli zestawczej lub pliku CSV na bazie
informacji odczytanych z obiektów oraz bloków

Nowy ‘Kreator pobierania danych’ umożliwia szybkie opracowanie zestawienia 
używanych materiałów, albo odczytanie innego rodzaju informacji przypisanych 
do obiektów rysunkowych. Funkcja pozwala na dopasowanie zakresu informacji 
przez wskazanie odpowiednich elementów oraz dobranie rodzaju pobieranych 
danych. Przygotowane zestawienie można wstawić bezpośrednio w aktualnym 
rysunku, albo zapisać postaci pliku odczytywanego w arkuszu kalkulacyjnym.

>>  Zobacz film

Najważniejsze nowe funkcje
ARES® Commander 2020 
Nowoczesna edycja DWG na wszystkich urządzeniach
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Udoskonalona obsługa bloków parametrycznych
Zastosowanie bloków parametrycznych, stanowiących odpowiedniki bloków dynamicznych stosowanych w innych
systemach CAD, pozwala na samodzielne definiowanie inteligentnych bloków rysunkowych. Wielkość oraz wygląd
tego rodzaju elementów można dostosowywać przy użyciu dodatkowych uchwytów obiektowych przeznaczonych
do modyfikacji bloków parametrycznych. Rozwijalne menu kontekstowe pozwala na przełączanie między różnymi
opcjami oraz konfiguracjami dostępnymi dla wybranego bloku. 
                                                                                         >> Zobacz film pokazujący nową funkcjonalność bloków parametrycznych

3
Okno dialogowe ‘Zamiana bloku’ ułatwia konwersję 
bloków dynamicznych na bloki parametryczne

 

Tryb testowy umożliwia sprawdzenie funkcjonowania bloków 
parametrycznych bez zamykania okna ‘Edytora bloków’

Zamiana bloków dynamicznych na parametryczne

ARES Commander umożliwia używanie istniejących bloków dynamicznych 
utworzonych za pomocą programu AutoCAD. Obiekty tego typu zachowują 
swoją inteligencję oraz wszystkie przypisane parametry. W razie potrzeby 
można skorzystać z polecenia umożliwiającego zamianę tego typu bloków 
na bloki parametryczne, których definicje można modyfikować przy użyciu 
funkcji dostępnych w ARES Commander.

Tryb testowy w oknie ‘Edytora bloków’

Zakres funkcji dostępnych w obszarze ‘Edytora bloków’ został rozszerzony 
o nowy tryb testowy pozwalający na sprawdzanie działania definicji bloków 
parametrycznych bez konieczności zamykania okna ‘Edytora bloków’.

Mnożnik odległości oraz odsunięcie kątowe

Dostępny do tej pory system przyrostowego definiowania parametrów bloku 
umożliwiał ograniczenie wymiarów obiektu w celu usunięcia nieistniejących 
konfiguracji lub niemożliwych do wyprodukowania. Mnożnik odległości jest 
alternatywną metodą określania wielkości bloku za pomocą współczynnika 
definiującego zmianę odległości przy powiększaniu lub pomniejszaniu bloku 
(na przykład podwojenie wielkości przy każdorazowym wybraniu przyrostu). 
Odsunięcie kątowe pozwala definiować w ten sam sposób wartości kątowe. 
Można na przykład ustawić obracanie obiektów tylko dla przyrostu kąta 60°.

Kilka różnych punktów bazowych skonfigurowanych 
dla tego samego bloku parametrycznego

Definiowanie wielu punktów bazowych

Tradycyjne bloki rysunkowe posiadają tylko jeden punkt bazowy. Rozszerzony 
system bloków parametrycznych umożliwia teraz zdefiniowanie kilku punktów 
bazowych, oraz wybranie jednego z nich podczas wstawiania bloku w rysunku. 
Funkcja cyklicznego przełączania pomiędzy określonymi punktami bazowymi 
znacząco ułatwia pozycjonowanie oraz ustalanie właściwego położenia bloku 
bez potrzeby podejmowania dodatkowych działań.

Najważniejsze nowe funkcje
ARES® Commander 2020 
Program ARES CAD to znacznie więcej niż tylko alternatywne rozwiązanie dla kosztownych systemów służących 
do tworzenia oraz modyfikacji rysunków w formacie DWG. Poniżej prezentujemy kilka najistotniejszych innowacji 
wprowadzonych w kolejnej wersji programu ARES Commander.
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4

Edycja kreskowania za pomocą uchwytów
Modyfikacja zarysu obwiedni wypełnienia gradientowego
lub kreskowania jak w przypadku edycji polilinii 

Wskazanie wybranego elementu kreskowania włącza wyświetlanie uchwytów 
obiektowych umożliwiających kształtowanie zarysu obwiedni poprzez zmianę 
położenia wybranego wierzchołka. Przesunięcie wskaźnika ponad uchwytem 
obiektowym rozwija menu kontekstowe z dodatkowymi opcjami edycyjnymi.

>>  Zobacz film

5

Szyk zespolony
Swobodna modyfikacja kopii obiektów rozmieszczanych 
wzdłuż wierszy oraz kolumn szyku

Szyk elementów umożliwia rozmieszczanie wielu kopii wybranego obiektu 
w formie regularnego wzoru prostokątnego, kołowego albo wzdłuż ścieżki. 
Wszystkie trzy rodzaje szyku mają teraz zespolony charakter pozwalający 
na wprowadzanie zmian przy pomocy uchwytów obiektowych, albo przez 
podwójne kliknięcie na szyk przeznaczony do edycji.

>>   Zobacz film

6
Zaznaczanie elementów za pomocą lassa 
Nowa metoda selekcji pozwala na zaoszczędzenie czasu!

Zastosowanie nowego sposobu zaznaczania elementów przeznaczonych 
do modyfikacji umożliwia wybieranie obiektów znajdujących się wewnątrz 
nieregularnego konturu naszkicowanego podczas przeciągania kursora.

>>  Zobacz film

7

Pliki konfiguracji drukowania PCX 
Odpowiednik formatu PC3 w innych programach CAD

System konfiguracji druku pozwala na import istniejących plików PC3 oraz 
tworzenie i zapisywanie nowych konfiguracji druku w postaci plików PCX. 
Przygotowane w ten sposób ustawienia można udostępnić innym osobom 
do ponownego wykorzystania przy wykonywaniu kolejnych wydruków.
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Szybsza praca w przestrzeni 3D
Nowe polecenia: ‘Odsuń krawędzie’ oraz ‘Zamień krawędzie’

Wprowadzenie tych dwóch nowych funkcji edycyjnych umożliwia tworzenie 
elementów 2D na podstawie krawędzi istniejących brył oraz powierzchni 3D. 
Uzyskane w ten sposób obiekty konstrukcyjne są bardzo pomocne podczas 
kształtowania elementów modelu 3D z zastosowaniem operacji logicznych 
połączonych z funkcjami modelowania opartymi na wciskaniu i wyciąganiu.

>>  Zobacz film

9

   Dostosowanie przestrzeni roboczej
Nowy obszar roboczy ‘Ogólny profil CAD’

Przestrzeń robocza o nazwie ‘Ogólny profil CAD’ (‘CAD General’) udostępnia 
alternatywny wygląd głównej wstążki programu zastępującej domyślny widok  
interfejsu ARES Commander powiązany z profilem ‘Rysowanie i opisywanie’  
(‘Drafting & Annotation’). Ikony nowej wstążki oraz położenie funkcji ułatwiają  
przejście użytkownikom programu AutoCAD lub podobnych systemów CAD.

Łatwe tworzenie i zapisywanie własnych profili
 
Domyślny interfejs programu może zostać dopasowany w szerokim zakresie 
do indywidualnych potrzeb oraz przyzwyczajeń użytkownika. Zmodyfikowany 
zestaw podstawowych elementów interfejsu ARES Commander może zostać 
zapisany w formie nazwanego profilu definiującego nową przestrzeń roboczą.

>>   Zobacz film

10

      
Mapy w środowisku ARES Commander 
Bezpłatny serwis mapowy w subskrypcji ARES Commander 

Wpisanie adresu dowolnej lokalizacji pozwala na pobranie z przyłączonego 
serwisu mapy sytuacyjnej z układem ulic lub zdjęć satelitarnych wybranego 
obszaru, oraz wstawienie do rysunku informacji przestrzennych w formie tła. 
Profesjonalny serwis mapowy jest efektem współpracy z firmą Esri, liderem 
światowego rynku rozwiązań GIS. Wczytywane mapy posiadają identyfikację 
lokalizacji geograficznej, oraz oferują różny poziom szczegółowości zależny 
od współczynnika powiększenia. Mapy umieszczone w rysunku umożliwiają 
rysowanie nowych obiektów, odczytywanie współrzędnych punktów, pomiar 
odległości, oraz obliczanie powierzchni obszarów. Aplikacja mapowa działa 
na zasadzie serwisu internetowego udostępnionego bez dodatkowych opłat 
w ramach aktywnej subskrypcji programu ARES Commander.

>>  Zobacz film
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Funkcjonalność nowego systemu komentarzy pozwala na sprawne udostępnianie informacji dotyczących projektu 
oraz przekazywanie bieżących uwag z zastosowaniem nowego rodzaju funkcji opisowych. Inaczej niż w przypadku 
narzędzi służących do tworzenia klasycznych komentarzy, takich jak np. wymiary lub opisy tekstowe, nowy system 
komentarzy projektowych nie umieszcza w rysunku żadnych obiektów, ale działa na zasadzie dodatkowej warstwy 
dołączonej do rysunku, obsługującej komunikację dotyczącą projektu. 

Komentarze projektowe można tworzyć za pomocą programu ARES Commander, ARES Touch, oraz ARES Kudo. 
Każdy nowy wpis dodany do rysunku zostaje zsynchronizowany w czasie rzeczywistym i udostępniony wszystkim  
użytkownikom systemu ARES, na wszystkich wykorzystywanych przez nich urządzeniach. Aktualizacja informacji   
przekazywanych w ten sposób odbywa się za pośrednictwem serwisu chmurowego. Dlatego, przed rozpoczęciem 
stosowania nowego systemu komunikacji konieczne jest zapisanie aktualnego rysunku w jednym z przyłączonych 
serwisów chmurowych za pomocą palety programu ARES Commander o nazwie ‘Zasoby w chmurze’.

1
Wspierana przez program ARES Kudo paleta ‘Zasoby w chmurze’ 

jest kluczowym elementem technologii umożliwiającej integrację 

danych projektowych, oraz koniecznym do stosowania unikalnych 

funkcji programu ARES Commander pozwalających na sprawną 

komunikację i współpracę w ramach zespołu projektowego: 

 + Synchronizacja danych i plików rysunkowych

 + Sesje rysunkowe: zapobiegają występowaniu  

konfliktów wersji przy różnych użytkownikach

 + Udostępnianie rysunków przy pomocy linków  

‘tylko-do-odczytu’ umożliwiającego oglądanie 

projektów w trybie on-line

 + Możliwość prowadzenia dyskusji on-line oraz  

wprowadzania komentarzy za pomocą nowej  

palety ‘Komentarze’

 + Nowość: Komunikaty graficzne oraz głosowe

Rozpoczęcie pracy z komentarzami
Synchronizacja komentarzy projektowych wymaga użycia 
palety ‘Zasoby w chmurze’

Paleta ‘Zasoby w chmurze’ posiada charakterystyczną niebieską zakładkę, 
dobrze widoczną przy prawej krawędzi okna programu ARES Commander. 
Podczas pierwszego uruchomienia palety należy skonfigurować połączenie 
z wybranym serwisem chmurowym, takim jak Google Drive, Box, Dropbox, 
OneDrive, Onshape, albo Trimble Connect.

Po wykonaniu podłączenia serwisu chmurowego należy umieścić aktualny 
rysunek w jego zasobach za pomocą funkcji ‘Zapisz w chmurze’. 

Paleta ‘Zasoby w chmurze’ zapewnia wygodny dostęp do rysunków projektu 
na wszystkich urządzeniach korzystających z programu ARES Commander, 
aplikacji ARES Touch, albo modułu ARES Kudo. Funkcje palety umożliwiają 
przeglądanie zasobów przyłączonych serwisów chmurowych, wyszukiwanie 
plików rysunkowych, oraz otwieranie ich w celu edycji w ARES Commander. 
Takie rozwiązanie zapewnia komfort pracy środowiska lokalnego komputera 
połączony z synchronizacją modyfikacji zapisywanych w ARES Commander. 
Dzięki temu rysunek pozostaje cały czas aktualny na wszystkich używanych 
urządzeniach oraz dla każdego użytkownika. Funkcjonalność synchronizacji 
obejmuje również znaczniki dołączone do rysunku i komentarze projektowe, 
pozwalające na zachowanie bieżącej aktualności wszystkich opisów.

>>  Zobacz film
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Nowoczesna edycja DWG na wszystkich rodzajach urządzeń

https://www.graebert.com/pl/oprogramowanie-cad/ares-commander/nowe-funkcje/
https://www.graebert.com/pl/oprogramowanie-cad/ares-commander/nowe-funkcje/
https://www.graebert.com/pl/oprogramowanie-cad/ares-commander/nowe-funkcje/


ARES®, ARES Commander™, ARES Touch™, ARES Kudo™, ARES Map™, ARES Mechanical™, ARES Sketch™, oraz SiteMaster™ 
są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi będącymi własnością Graebert GmbH. DraftSight® jest znakiem 
towarowym firmy Dassault Systèmes SolidWorks Corp. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe należą
do odpowiadających im właścicieli. Copyright 2020 Graebert GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
Więcej informacji na temat nowych funkcji można znaleźć na stronie  www.graebert.pl

3D Designers Sp. z o.o.
02-408 Warszawa
ul. Franciszka Szuberta 27
Tel. 22 863-86-77
www.arescommander.pl

Wyłączny partner 
handlowy Graebert 
na terenie Polski

3D DESIGNERS

2

Komentarze oraz komunikaty
Paleta ‘Komentarze’ ARES Commander obsługuje  
komentarze i komunikaty dołączane do projektu

Włączanie oraz wyłączanie palety ‘Komentarze’ odbywa się przez wybranie 
nazwy palety z menu kontekstowego uruchomionego w obszarze wstążki. 

Lista elementów widocznych w oknie palety ‘Komentarze’ obejmuje zarówno 
wątki bieżących dyskusji on-line jak również komunikaty graficzne i głosowe 
przypisane do projektu. Funkcja komentarza umożliwia wprowadzenie tekstu 
połączonego linkiem z zaznaczonymi obiektami znajdującymi się w rysunku. 
Natomiast zastosowanie komunikatów w formie zdjęć lub nagrań głosowych 
pozwala na wprowadzenie do typowej dyskusji tekstowej dotyczącej projektu 
także innych elementów ułatwiających przekazanie niezbędnych informacji.

>>  Zobacz film

3

   Oznaczenia w postaci znaczników
Domyślny zestaw znaczników oraz oznaczenia użytkownika

Jednym z przykładów zastosowań znaczników może być identyfikacja stanu 
realizacji opisywanego projektu lub jego fragmentów (wstępny, zatwierdzony, 
ostateczny, nieprawidłowy, do sprawdzenia, itp.), albo określenie charakteru 
komentowanego rysunku (np. poufny, wewnętrzny, itd.).

Funkcja umożliwia także stosowanie własnych wzorów znaczników opartych 
na tekstach zdefiniowanych indywidualnie przez użytkownika, określających 
na przykład datę oraz osobę zatwierdzającą projekt.

>>  Zobacz film

4

     Komunikaty graficzne  
Komentarze projektowe w postaci zdjęć 

Dobre zdjęcie bardzo często potrafi powiedzieć więcej na temat istoty sprawy 
niż obszerny paragraf tekstu opisujący dany problem. Taki rodzaj komentarzy 
okazuje się szczególnie użyteczny przy przesyłaniu informacji gromadzonych 
w postaci zdjęć wykonanych na miejscu realizacji projektu za pomocą tabletu 
lub smartfona wyposażonego w ARES Touch.
Funkcja komentarzy graficznych działa na zasadzie przyłączania określonych 
zdjęć lub plików graficznych do wątków dyskusji widocznych na liście w oknie 
palety ‘Komentarze’. Dołączone w ten sposób obrazy nie pojawiają się jednak 
wewnątrz obszaru rysunku, lecz zostają dodane do komentarzy przypisanych 
do danego projektu. Komentarz graficzny może zostać powiązany za pomocą 
linku z wybranymi elementami rysunku. Dodatkowa możliwość wprowadzenia 
wielu zdjęć do jednego komentarza rozszerza zakres udostępnianych danych, 
oraz pozwala na ograniczenie ilości tworzonych wpisów. 

>>  Zobacz film

Najważniejsze nowe funkcje
ARES® Commander 2020 
Program ARES CAD to znacznie więcej niż tylko alternatywne rozwiązanie dla kosztownych systemów służących 
do tworzenia oraz modyfikacji rysunków w formacie DWG. Poniżej prezentujemy kilka najistotniejszych innowacji 
wprowadzonych w kolejnej wersji programu ARES Commander.
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Wersja 2020 stanowi pierwszy etap rozwoju rewolucyjnej technologii Graebert umożliwiającej opracowanie 
najlepszej platformy CAD przeznaczonej do tworzenia dokumentacji technicznej na bazie projektów BIM

Różne systemy BIM służące do modelowania informacji o budynku  
obecne są na rynku już od ponad dwudziestu lat. Zainteresowanie  
takimi rozwiązaniami jest duże, ponieważ wdrożenie BIM poprawia 
współpracę na etapie koncepcji, projektowania, realizacji inwestycji   
oraz użytkowania gotowego budynku. Aktualne statystyki pokazują  
jednak, że mniej niż 20% użytkowników podjęło decyzję o przejściu  
do środowiska BIM. Jakie są tego powody?

Wdrożenie trybu projektowania korzystającego z modelowania 3D, 
BIM oraz symulacji, wymaga gromadzenia znacznie większej ilości  
danych i niezbędnych specyfikacji technicznych o wysokim stopniu  
złożoności. Specyfika rysunków technicznych umożliwia stosowną  
organizację tych danych przez zastosowanie wysokiej dokładności  
oraz pełnego detalowania wymaganego zarówno podczas budowy, 
eksploatacji obiektu, jak również ze względów prawnych.

Kolejną istotną przeszkodą jest kłopot z zapewnieniem właściwego  
dostępu do określonych plików projektowych zarówno dla klientów,  
jak również dla pozostałych współpracujących podmiotów. Wyższy  
poziom szczegółów zapisany w rysunkach 2D umożliwia łatwiejsze

 

 

weryfikowanie i zatwierdzanie udostępnianych danych, szczególnie 
w porównaniu z plikami 3D BIM, ukrywającymi informacje w postaci 
właściwości przypisanych do elementów.

Omówione trudności powodują, że nawet w przypadku organizacji  
intensywnie korzystających z technologii BIM, liczba użytkowników  
CAD zajmujących się opracowywaniem rysunków jest 3 do 10 razy 
większa od użytkowników BIM.

Najistotniejszym problemem jest jednak zdecydowanie zbyt niska  
jakość dokumentacji 2D możliwej do uzyskania w programach BIM.  
Skutkiem tego poważnego braku w funkcjonalności jest zakłócenie,  
lub nawet przerwanie wymiany danych między użytkownikami BIM  
oraz CAD, powodujące straty czasu i dostępnych zasobów. Patrząc 
całościowo na obecny proces BIM, jego wartość mogłaby znacznie  
wzrosnąć dzięki zastosowaniu efektywnego sposobu udostępniania 
danych BIM w zespole projektantów oraz specjalistów branżowych 
współpracujących ze sobą nad realizacją projektu. Dlatego właśnie 
działania rozwojowe firmy Graebert koncentrują się na narzędziach 
służących do obsługi rysunków oraz danych pobieranych z BIM.

Najważniejsze nowe funkcje
ARES® Commander 2020 
Nowoczesna edycja DWG na wszystkich rodzajach urządzeń
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1

Nawigator BIM
Import plików IFC oraz RVT z wyborem elementów BIM

Paleta ‘Nawigator BIM’ umożliwia importowanie oraz przeglądanie jednego lub 
wielu plików BIM w oknie programu ARES Commander. Zakres obsługiwanych 
danych obejmuje format IFC (wersje 2x3, 4, oraz 4x2) a także pliki RVT (wersje 
systemu Revit od 2011 do 2020). System selektywnego wyświetlania umożliwia 
ustawienie właściwej widoczności wczytanego modelu przez pokazywanie albo 
ukrywanie określonych elementów projektu z zastosowaniem funkcji filtrowania 
uwzględniającej branżę, kategorię oraz klasę elementu, kondygnację budynku, 
a także inne właściwości BIM zdefiniowane w danym modelu.

>>  Zobacz film

2

   Odczytywanie właściwości BIM
Wyświetlanie właściwości BIM wybranych obiektów

Zaznaczenie pewnych fragmentów projektu widocznych na ekranie podczas 
przeglądania lub obracania modelu BIM powoduje podświetlenie wybranych 
elementów w strukturze projektu, oraz wyświetlenie w palecie ‘Właściwości’ 
listy przypisanych właściwości BIM. Mechanizm selektywnego wyboru działa 
również w drugą stronę - zaznaczenie nazwy elementu w strukturze projektu 
powoduje podświetlenie odpowiadającego obiektu w oknie graficznym.

>>  Zobacz film

3

     Pobieranie danych BIM 
Eksport właściwości z określonych elementów BIM  
do tabeli umieszczanej w rysunku lub do pliku CSV

Zakres elementów BIM branych pod uwagę podczas eksportowania danych 
można określić przez wskazanie wybranych obiektów lub za pomocą funkcji 
filtrowania w ‘Nawigatorze BIM’. Kreator pobierania danych ułatwia selekcję
określonych właściwości obiektowych. Informacje pobierane w formie tabeli 
zestawczej mogą zostać wstawione w rysunku lub zapisane w postaci pliku 
CSV odczytywanego przez arkusze kalkulacyjne (np. Excel).

>>  Zobacz film

4

Rysunki z modelu BIM (Dostępne wkrótce!) 
Tworzenie rysunków 2D na bazie przekrojów modelu BIM

Zdefiniowanie odpowiedniej płaszczyzny przekroju wczytanego modelu BIM 
umożliwia utworzenie potrzebnego rysunku 2D, który można dalej edytować 
przy użyciu standardowych narzędzi CAD dostępnych w ARES Commander 
w celu dodania wszystkich koniecznych wymiarów, opisów oraz komentarzy.

>>  Zobacz film    

Program ARES CAD to znacznie więcej niż tylko alternatywne rozwiązanie dla kosztownych systemów służących 
do tworzenia oraz modyfikacji rysunków w formacie DWG. Poniżej prezentujemy kilka najistotniejszych innowacji 
wprowadzonych w kolejnej wersji programu ARES Commander.

Najważniejsze nowe funkcje
ARES® Commander 2020 
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