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Noutăţi 
 

1:Compatibilitatea cu Autodesk Revit 2015 

GRAITEC BIM Connect 2015 este compatibil cu Autodesk Revit 2015. După instalare, opțiunile plugin-ului sunt 
disponibile pe un ribbon similar celui din versiunea 2014. 
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2:Disponibilitate doar în versiunea pe 64 de biți 

Plugin-ul GRAITEC BIM Connect 2015 este disponibil doar în versiunea pe 64 de biți. 
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3:Posibilitatea de a exporta / importa încărcări 

Este disponibilă o nouă opțiune care permite exportul și importul încărcărilor în GRAITEC BIM Connect 2015. 

 

Exportul încărcărilor din Autodesk Revit 2015: 
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Importul încărcărilor în Autodesk Revit 2015: 

 

 



 Noutăţi în BIM Connect 2015  

4:Posibilitatea de a exporta doar elementele care au model analitic 

GRAITEC BIM Connect 2015 are o opțiune ce permite utilizatorului să aleagă dacă dorește să exporte doar 
elementele care au model analitic. Opţiunea se referă la exportul de elemente structurale, dacă modelul analitic 
al acestora este activat. 

 

Activarea / dezactivarea modelului analitic pentru un element structural: 

 

Exportul a două elemente structurale din Autodesk Revit 2015: unul dintre acestea are modelul analitic activat, 
celălalt nu. 
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Importul în Advance Design 2015: doar stâlpul cu modelul analitic activat a fost exportat din Autodesk Revit 
2015 şi importat în Advance Design 2015: 
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5:Posibilitatea de a exporta ajustări  pentru profile 

Este disponibilă o opțiune care permite utilizatorului să exporte ajustări pentru profile din GRAITEC BIM 
Connect 2015. 
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6:Posibilitatea de a importa doar elementele marcate în Autodesk Advance Steel ca 
fiind structurale 

GRAITEC BIM Connect 2015 are o opțiune ce permite utilizatorului să importe doar elementele marcate în 
Autodesk Advance Steel ca fiind structurale.  

 

Posibilitatea de a schimba starea unui element: marcându-l drept element structural sau nu: 

 

Notă: În Autodesk Advance Steel, această opțiune este selectată în mod implicit pentru grinzi şi stâlpi  
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Elemente care urmează a fi  exportate din Autodesk Advance Steel: unul dintre acestea este marcat ca element 
structural, celălalt nu: 

 

Importul în Autodesk Revit 2015: doar profilul marcat ca structural a fost importat în Autodesk Revit 2015 
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7:Posibilitatea de a dezactiva îmbinarea profilelor după importul în Autodesk Revit 

Utilizatorul poate opta pentru a dezactiva îmbinarea profilelor după importul unei structuri în Autodesk Revit. 

 

 

 

 



 Noutăţi în BIM Connect 2015  

Îmbunătăţiri 
 

1:Stâlpii cu secțiuni utilizator sunt exportați din Autodesk Revit în poziția corectă și cu 
orientarea corespunzătoare. 

A fost rezolvată problema stâlpilor cu secţiuni utilizator care erau poziționați greșit și rotiți la exportul din 
Autodesk Revit. Stâlpii sunt exportați acum din Autodesk Revit și importați în Advance Design în poziție corectă 
și cu orientarea corespunzătoare. 

Stâlpi creați în Autodesk Revit, care urmează a fi exportați: 
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Stâlpi importați în Advance Design: 
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2:Numele pentru un element plan este importat corect în Autodesk Revit 2015 

Pentru un element plan, numele nu corespundea cu grosimea elementului. Această problemă a fost rezolvată şi 
numele elementelor plane, cum ar fi pereţii şi planşeele, corespund acum cu dimensiunile reale. 
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3:Proprietăţile materialelor sunt exportate complet din Autodesk Revit 2015 

Materialele din Autodesk Revit 2015 care nu aveau un echivalent în Advance Design 2015 sunt acum exportate 
corect datorită noii opţiuni: “Use material mappings”. 

 

La exportul unui model, dacă se întâlneşte un material care nu are echivalent în Advance Design, apare o 
fereastră de dialog cu posibilitatea de a adăuga maparea materialului. 

 

După ce optaţi pentru a crea o nouă mapare de material, scrieţi echivalentul GTC pentru materialul Revit. 
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4:Numele nivelurilor sunt afişate corect la importul din Advance Design 2015 în 
Autodesk Revit 2015 

La exportul din Advance Design 2015 al unui model cu opţiunea Nivel activată, numele nivelurilor nu erau 
afişate în browserul proiectului după importul modelului în Revit. Această problemă a fost corectată şi numele 
nivelurilor apar automat atunci când importaţi în Autodesk Revit 2015. 

 

 

 


