Najważniejsze nowe funkcje

ARES® Standard 2020
Pobieranie danych
Tworzenie tabeli zestawczej lub pliku CSV na bazie
informacji odczytanych z obiektów oraz bloków
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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.

Edycja kreskowania za pomocą uchwytów
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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.

Zaznaczanie elementów za pomocą lassa
Nowa metoda selekcji pozwala na zaoszczędzenie czasu!
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Zastosowanie nowego sposobu zaznaczania elementów przeznaczonych
do modyfikacji umożliwia wybieranie obiektów znajdujących się wewnątrz
nieregularnego konturu naszkicowanego podczas przeciągania kursora.
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Pliki konfiguracji drukowania PCX
Odpowiednik formatu PC3 w innych programach CAD
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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.

Dostosowanie przestrzeni roboczej
Nowy obszar roboczy ‘Ogólny profil CAD’
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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 profilów
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.
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