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Koncepcja “Trinity” - nowy interfejs
Nowoczesny ciemny interfejs unifikuje wygląd programów
wchodzących w skład systemu ARES CAD
Nowy interfejs użytkownika ‘Dark UI’ jest widocznym elementem unikalnej
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koncepcji Graebert o nazwie ‘Trinity’, zakładającej równoczesne korzystanie
z jednego systemu CAD na wielu platformach: desktop, mobilnej i chmurowej.
Poza nowoczesnym wyglądem, wprowadzono kilka udoskonaleń w postaci
automatycznie ukrywanych palet, uzupełnianych wpisów w linii poleceń,
historii cofania i przywracania poleceń oraz ekranu początkowego.

>> Zobacz film

Portal użytkownika do zarządzania
licencjami oraz urządzeniami
Elastyczne korzystanie z licencji na dowolnym komputerze
Nowy ‘Portal użytkownika’ bardzo ułatwia zarządzanie posiadanymi licencjami

2

oraz subskrypcjami. Elastyczny system licencjonowania umożliwia korzystanie
z programu na dowolnym komputerze. Jedna licencja może być aktywowana
przez tego samego użytkownika równocześnie nawet na dwóch komputerach,
a po wylogowaniu może być wykorzystywana na innych komputerach.

>> Zobacz film

Uchwyty wielofunkcyjne
Opcje szybkiej edycji dostępne z poziomu menu kontekstowego
Przesunięcie kursora nad uchwytem obiektu uaktywnia nowe menu kontekstowe
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oferujące funkcje szybkiej edycji. Zakres poleceń dostępnych w tym miejscu jest
różny i zależy od rodzaju obiektów: edycja długości lub rozciąganie obiektów
w punktach końcowych, zmiana promienia łuku, dodawanie wierzchołów polilinii
lub zamiana łuku na polilinię.

>> Zobacz film
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Udoskonalona edycja polilinii
Nowy wierzchołek w środku segmentu, zamiana na łuk lub linię
Nowe opcje polecenia ‘Edycja polilinii’ przyspieszają pracę podczas modyfikacji.
Pozwalają zamienić segment łukowy na linię lub odwrotnie, albo dodać nowy
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wierzchołek w środku segmentu oraz zmienić jego lokalizację. Inne nowe opcje
umożliwiają nadanie zbieżności oraz odwracanie kierunku.

>> Zobacz film

Wykorzystanie kątów względnych
Opcja wprowadzania kąta mierzonego od ostatniego segmentu
Symbol ‘@’ można teraz wykorzystać również do określania kątów względnych,
podobnie jak wcześniej do wpisywania odległości względnych. Taka unikalna
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funkcjonalność bardzo upraszcza wprowadzanie współrzędnych dla kolejnych
segmentów linii oraz polilinii.

>> Zobacz film

Przycinanie kreskowania oraz wypełnienia
Wygodna modyfikacja kształtu wypełnionego obszaru
Dobrze znane funkcje ‘Przytnij’ oraz ‘Zaawansowane przycięcie’ można teraz
zastosować do edycji kreskowania i wypełnienia gradientowego, dzięki czemu
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edycja kształtu obszarów tego typu jest znacznie łatwiejsza niż do tej pory.
Rozdzielone podczas edycji obszary kreskowania oraz wypełnienia zachowują
wzajemne powiązania i stanowią nadal jeden obiekt.

>> Zobacz film
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Dynamiczny podgląd wydruku
Zmienione okno dialogowe ustawień drukowania przyspiesza pracę
Przebudowane okno dialogowe drukowania posiada funkcję dynamicznego
podglądu, pokazującego w wierny sposób wygląd rysunku po wydrukowaniu.
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Dopasowanie właściwych ustawień drukowania odbywa się w jednym miejscu,
dlatego nie trzeba przełączać się pomiędzy oknami podglądu oraz ustawień.

>> Zobacz film

Zaawansowana konwersja PDF do DWG
Udoskonalone narzędzie pobiera więcej informacji z pliku PDF
Nowa funkcjonalność ARES Commander pozwala, poza zamianą plików PDF
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na format DWG, oraz ich wsadowym przetwarzaniem, na odtworzenie pełnej
struktury warstw, wraz z ich nazwami, jak również na zachowanie stylów linii
oraz szerokości linii poszczególnych obiektów.

>> Zobacz film

Szybkie wstawianie linii środkowych
Linie środkowe między liniami, łukami i segmentami polilinii
Przydatna funkcjonalność, często wykorzystywana w projektach mechanicznych,
może być pomocna również w innych przypadkach. Polecenie ‘Linia środkowa’
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rysuje linię w środku odległości pomiędzy parą wybranych obiektów. Taka linia
ma od razu przypisany właściwy styl linii typu CENTER a jej końce mogą być
odpowiednio dopasowane.

>> Zobacz film
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Szyk obiektów wzdłuż dowolnej ścieżki
Kopiowanie obiektów wzdłuż wybranego elementu
Polecenie umożliwia rozmieszczanie wielu kopii wybranego obiektu wzdłuż linii,
polilinii, łuku, okręgu, elipsy lub splajnu. Dostępne opcje pozwalają dopasować
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ustawienia szyku z wykorzystaniem ilości obiektów oraz odległości między nimi,
jak również sposobu ułożenia elementów względem ścieżki.

>> Zobacz film

Podział linii wymiarowych
Usuwanie kolizji linii wymiarowych i linii pomocniczych
Polecenie ‘Podziel wymiar’ pomaga podnieść czytelność komentarzy rysunku.
Funkcja pozwala na rozdzielenie linii wymiarowych lub pomocniczych linii
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wymiarowych, gdy przecinają się lub pokrywają z innymi elementami rysunku.

>> Zobacz film

Zaawansowana edycja atrybutów bloku
Nowe okno do edycji atrybutów oraz właściwości bloku
Po wybraniu jednego lub kilku bloków tego samego typu, pojawia się okno
dialogowe, w którym można edytować jeden lub więcej dostępnych atrybutów,
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albo zmodyfikować takie właściwości bloku, jak np: warstwa, styl linii, kolor,
styl tekstu, oraz wiele innych.

>> Zobacz film
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