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ARES® Commander 2018

Uzyskaj przewagę konkurencyjną w projektowaniu CAD
Czytanie oraz modyfikacja plików DWG 2018
ARES Commander umożliwia otwieranie nowego formatu DWG,
zapewniając pełną kompatybilność w zakresie wymiany danych
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ARES Commander 2018 pozwala na czytanie oraz modyfikację wszystkich plików
rysunkowych popularnego formatu DWG, włącznie z ostatnią wersją R2018.
Program umożliwia tworzenie, modyfikację i bezpośrednie zapisywanie rysunków
w formacie DWG 2013-2017, jak również w każdym wcześniejszym. Dzięki temu,
wszystkie nasze pliki rysunkowe mogą być dalej współdzielone z użytkownikami
innych programów CAD, jak AutoCAD® czy MicroStation®. System obsługuje
również inne formaty plików, takie jak DXF, DWF, DWT oraz DGN (import).
>> Zobacz film

Paleta ‘Zasoby w chmurze’
Bezpośrednie połączenie ARES Commander z zasobami chmurowymi
oraz ARES Kudo pozwala na synchronizację wszystkich zmian
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Paleta ‘Zasoby w chmurze’, rozszerzona o funkcjonalność ARES Kudo, wprowadza
do ARES Commander elastyczność oraz sprawność systemów chmurowych. Paleta
pokazuje pliki przechowywane w podłączonych serwisach chmurowych, takich jak
Dropbox®, Google Drive® lub Box®. System umożliwia lokalną edycję rysunku,
której efekty zostaną zapisane w chmurze dzięki automatycznej synchronizacji,
wykonywanej podczas zapisywania lokalnego pliku. Można na przykład rozpocząć
pracę nad projektem na jednym komputerze, potem kontynuować na innym,
a na koniec sprawdzić poprawność na miejscu budowy za pomocą ARES Touch.
>> Zobacz film

ARES Kudo - system CAD w chmurze
Pełny dostęp do wszystkich projektów oraz rysunków DWG w trybie
online, w dowolnym miejscu, bez instalowania czegokolwiek
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Wystarczy jedno kliknięcie w przesłany link URL kierujący do udostępnionego
rysunku DWG, aby zawartość projektu została wyświetlona przez ARES Kudo
w oknie przeglądarki internetowej. Funkcjonalność systemu umożliwia oglądanie
oraz udostępnianie rysunków, a także edycję w trybie online. Nie trzeba niczego
instalować ani aktualizować, wystarczy uruchomić program na dowolnym
komputerze oraz zalogować się do swojego konta.
>> Zobacz film
ARES®, ARES® Commander, ARES® Touch, ARES® Mechanical i SiteMaster™ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi bedącymi własnościa Graebert GmbH. DraftSight® jest znakiem towarowym Dassault Systèmes SolidWorks Corp.
Wszystkie inne znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe należą do odpowiadających im właścicieli.
Copyright 2016 Graebert GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Uzyskaj przewagę konkurencyjną w projektowaniu CAD
Udostępnianie linków ‘tylko do odczytu’
ARES Kudo umożliwia utworzenie linku URL pozwalającego
na przeglądanie zmian wprowadzonych w projekcie z użyciem
przeglądarki internetowej
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Za pomocą tej funkcjonalności można włączać lub wyłączać dostęp online
umożliwiający przeglądanie rysunku. Osoby korzystające z udostępnionego linku
nie ponoszą żadnych opłat, nie muszą również instalować żadnego dodatkowego
oprogramowania. Link jest cały czas aktywny, dzięki czemu wszelkie zmiany
wprowadzone do rysunku są aktualizowane na bieżąco. Link można wyłączyć
w każdej chwili, jeśli tylko pojawi się taka potrzeba.
>> Zobacz film

Zmiana punktu bazowego bloku rysunkowego
Możliwość zmiany punktu bazowego bloku bez konieczności
rozbijania lub modyfikacji bloku
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Nowe polecenie ‘Zmień punkt bazowy’ znacząco ułatwia modyfikację punktów
wstawiania bloków rysunkowych. Nowy punkt bazowy zostanie zastosowany
do wybranego bloku, jak również do wszystkich istniejących oraz wstawianych
w przyszłości bloków tego typu. Funkcjonalność pozwala na unikanie kłopotliwego
rozbijania, ponownego tworzenia, oraz zamiany bloków wymagających edycji.
>> Zobacz film

Menedżer atrybutów bloku
Przejrzyste okno dialogowe do przeglądania oraz modyfikacji
atrybutów bloków
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Nowy ‘Menedżer atrybutów bloku’ pozwala na intuicyjną modyfikację definicji
istniejących bloków. Przejrzyste okno dialogowe umożliwia zmianę parametrów
widoczności atrybutu oraz kolejności wyświetlania, modyfikację tekstu zapytania
pojawiającego się podczas wstawiania bloku, edycję wartości domyślnej, oraz
ustawienie innych parametrów związanych z definicjami atrybutów bloków.
>> Zobacz film

Wyłączny partner handlowy
Graebert na terenie Polski
ARES®, ARES® Commander, ARES® Touch, ARES® Mechanical i SiteMaster™ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi bedącymi własnościa Graebert GmbH. DraftSight® jest znakiem towarowym Dassault Systèmes SolidWorks Corp.
Wszystkie inne znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe należą do odpowiadających im właścicieli.
Copyright 2016 Graebert GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Więcej informacji na temat ‘ARES Trinity of CAD’ można znaleźć na www.graebert.pl

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

Najważniejsze NOWE funkcje

ARES® Commander 2018

Uzyskaj przewagę konkurencyjną w projektowaniu CAD
Usprawniona edycja podstawowych brył 3D
Poręczny sposób modyfikacji brył 3D z wykorzystaniem uchwytów
obiektów oraz za pomocą palety ‘Właściwości’
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Po wybraniu jednej z podstawowych brył 3D, takiej jak sześcian czy walec,
na ekranie pojawiają się nowe uchwyty umożliwiające bezpośrednią modyfikację
wymiarów bryły. Opcjonalnie można również określić kierunek zmiany za pomocą
myszy, a następnie wprowadzić właściwą wartość w polu szybkiego wprowadzania,
umieszczonym tuż obok wskaźnika. Inną możliwością modyfikacji kształtu
oraz wymiarów bryły jest edycja wartości widocznych w palecie ‘Właściwości’.
>> Zobacz film

Dynamiczny układ współrzędnych (DUW)
Włączenie systemu dynamicznego układu współrzędnych
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automatycznie dopasowuje układ współrzędnych
do wskazanej powierzchni
Dynamiczny układ współrzędnych (DUW) można włączyć lub wyłączyć korzystając
ze specjalnego przycisku interfejsu, albo za pomocą klawisza F6. Kiedy DUW jest
aktywny, ustawienia układu współrzędnych zmieniają się automatycznie podczas
przesuwania kursora przez poszczególne powierzchnie obiektów 3D.
>> Zobacz film

Helisa 2D oraz 3D
Tworzenie spiral 2D oraz helis w przestrzeni 3D
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Polecenie ‘Helisa’ służy do rysowania obiektów odwzorowujących spirale (2D)
oraz helisy (3D). Utworzona w ten sposób helisa może być później wykorzystana
podczas wyciągania po ścieżce, do tworzenia złożonych kształtów, takich jak
gwinty, czy też spiralne schody oraz podjazdy.
>> Zobacz film

¹ Korzystanie z programu ARES Touch oraz ARES Kudo jest możliwe w okresie aktywnej subskrypcji Graebert. Przy zakupie nowej licencji ARES Commander, albo uaktualnienia posiadanej licencji, subskrypcja Graebert na 12 miesięcy
jest dostarczana w ramach jednego pakietu, bez dodatkowych opłat. Przed wygaśnięciem subskrypcji pojawi się zaproszenie do odnowienia tego serwisu na kolejny rok. Wraz z przedłużeniem wsparcia technicznego (e-mail), oraz
możliwością korzystania z dostępu do aktualizacji programu, zostanie również utrzymane prawo do dalszego użytkowania obu programów: ARES Touch oraz ARES Kudo. Funkcje edycyjne ARES Kudo dostępne są obecnie w wersji Beta
tego programu (dostęp jest przydzielany tylko aktywnym subskrybentom po wysłaniu zgłoszenia).
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Uzyskaj przewagę konkurencyjną w projektowaniu CAD
Formuły i funkcje w tabelach, eksport do MS Excel
Wstawianie formuł w komórkach tabeli bez wychodzenia z rysunku,
lepsza wymiana danych z Microsoft Excel® przez import/eksport
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Wybranie tabeli do edycji powoduje wyświetlenie specjalnej zakładki kontekstowej
wstążki programu, pozwalającej na wstawianie równań oraz takich funkcji jak suma
lub wartość średnia wybranej kolumny. Polecenie ‘Wklej specjalnie’ dostarcza kilka
opcji wstawiania tabeli z Excela, a funkcja ‘Eksport tabeli’ pozwala na eksport tabeli
umieszczonej w rysunku do pliku .csv, który można edytować za pomocą MS Excel,
lub innego programu.
>> Zobacz film

Komentarze w postaci odnośników wielokrotnych
Odnośniki wielokrotne umożliwiają opisywanie rysunku za pomocą
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jednego tekstu przypisanego do wielu obiektów
Odnośniki wielokrotne eliminują problem powtarzających się komentarzy. Ten sam
tekst można przypisać do wielu elementów za pomocą linii ze strzałkami. Polecenie
‘Odnośnik wielokrotny’ jest powiązane z funkcją ‘Styl odnośnika wielokrotnego’,
służącą do tworzenia i zarządzania stylami odnośników wielokrotnych. Funkcja
pomaga w utrzymaniu spójności opisów we wszystkich rysunkach.
>> Zobacz film

Usprawnienie podstawowych funkcji
Wygodne przesuwanie obiektów za pomocą klawiszy strzałek,
umieszczanie kopiowanych obiektów na aktywnej warstwie

12

Zaznaczone obiekty mogą być szybko przesuwane przy użyciu klawiszy strzałek
na klawiaturze. Wartość przesunięcia odpowiadająca pojedynczemu przyciśnięciu
klawisza można regulować w opcjach programu. Nowa funkcja w interaktywny
sposób ułatwia pozycjonowanie elementów rysunku we właściwym miejscu.
W trakcie korzystania z polecenia ‘Kopiuj’, pojawia się nowa opcja umieszczania
kopiowanych obiektów bezpośrednio na aktywnej warstwie, zamiast na warstwie
oryginalnej. Również w przypadku funkcji ‘Wstaw’, zawartość schowka może być
umieszczona na aktywnej warstwie.
>> Zobacz film
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