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Modelare simplă şi intuitivă
 → Modelare 2D/3D pentru diverse elemente structurale predefinite şi parametrizabile - 

plăci, grinzi, stâlpi, pereţi, fundaţii
 → Modelarea 3D a structurilor, indiferent de forma acestora (monolite, prefabricate) la 

fel de simplă ca desenarea în plan
 → Control permanent asupra modelării, prin posibilitatea de a verifica eventualele 

erori
 → Numeroase opţiuni automate pentru copierea, selectarea, izolarea, ascunderea şi 

afişarea elementelor create

Generarea automată a planurilor 
 → Crearea ultra-rapidă a secţiuniilor, a elevaţiilor, a vederilor de perspectivă
 → Cote asociative pentru elementele selectate
 → Cote automate prin intersecţie
 → Cote de nivel
 → Posibilitatea de etichetare automată, având la dispoziţie o librărie predefinită de 

simboluri
 → Personalizarea etichetelor, salvarea şi reutilizarea acestora în cadrul altor proiecte
 → Generarea automată a secţiunilor rabătute
 → Actualizarea automată a planurile deja create, când survin modificări

Soluţii unice pentru o  armare performantă
 → Tehnologie inteligentă “Armare Dinamică”
 → Definire rapidă a barelor de armătură şi a plaselor sudate
 → Vizualizarea 3D a carcasei de armătură
 → Crearea automată a  listelor de materiale
 → Funcţia de detectare a coliziunilor permite verificarea oricărei coliziuni dintre bare şi 

vizualizarea 3D a acestora, direct pe plan, evitând astfel eventualele greşeli

Interoperabilitate
 → Posibilitatea de a importa un fişier de arhitectură (DXF, DWG, Revit prin aplicaţia 

GRAITEC BIM Connect)
 → Tehnologia Multi-user - tehnologie avansată de salvare externă a fişierelor
 → Tehnologia BIM – posibilitatea de import, export şi sincronizare a modelelor între 

aplicaţiile CAD şi cele de analiză cu element finit
 → Interoperabilitate prin intermediul fişierelor standard IFC
 → Fişiere pentru maşinile cu comandă numerică
 → Funcţiile de optimizare automată a plaselor sudate permit o redistribuire a poziţiei 

acestora pentru un consum optim de materiale

Advance Concrete face parte din suita BIM GRAITEC Advance, fiind un program intuitiv şi uşor de învăţat, ideal 
pentru inginerii şi desenatorii care îşi doresc un program de modelare geometrică şi de generare automată a 
planurilor de execuţie, a planurilor de armare, a listelor şi extraselor precum şi a fişierelor pentru maşinile cu 
comandă numerică.

Advance Concrete

Armare pentru elemente din beton precomprimat

La Riviera, Grenoble, Franţa
Birou de proiectare: EBS

Pavilion geriatric
Birou de proiectare: BETMI

Autodesk Autodesk Advance Steel and Autodesk Autodesk Advance Concrete are registered trademarks of 
Autodesk, Inc.
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Advance Concrete 2014 - Noutăţi

Performanţe îmbunătăţite
Încă de la versiunea 2013, utilizatorul are posibilitatea de a folosi Advance Concrete atât în modul 
de lucru multi-user – posibilitatea de salvare a fişierelor externe – cât şi în modul de lucru multi-
platformă – fie utilizând propria platformă CAD, fie platforma AutoCAD. Noile implementări 
ale versiunii 2014 au vizat tocmai aceste funcţionalităţi ale programului: optimizarea timpului 
de creare a noilor vederi, precum şi a timpului de actualizare a celor existente în cazul în 
care acestea sunt stocate într-un DWG extern. De asemenea Pilotul Advance Concrete se 
actualizează automat în funcţie de modificările realizate în vederile externe. 
Alte îmbunătăţiri notabile: optimizarea timpului alocat renumerotării barelor de armătură şi 
a plaselor sudate în cazul unor proiecte complexe, optimizarea procesului de Copiere 3D ce 
permite utilizatorului să copieze barele de armatură 3D în toate vederile.

Posibilitatea de personalizare a Paletei de instrumente
•	 Posibilitatea de a modifica culorile și transparența
•	 Posibilitatea de personalizare a grupurilor
•	  Posibilitatea de a partaja paleta de instrumente între diferiţi utilizatori de Advance Concrete

Optimizări ale diverselor funcționalități Advance Concrete pe propria 
platformă CAD
•	  Advance Concrete 2014 rulează în modul de lucru multi-platformă – fie pe platforma 

AutoCAD, fie pe propria platformă CAD integrată
•	 Optimizarea vitezei de tipărire a fișierelor PDF
•	 Un nou modul de randare
•	 Puncte de snap & performanțe îmbunătățite

Optimizarea interfeței utilizator
•	 Îmbunătăţiri generale ale interfeței
•	  Optimizări la încărcarea în model a setărilor proiectului și la actualizarea informațiilor
•	 Optimizarea ribbon-ului Multiuser
•	  GRAITEC Advance Manager (GAM) poate fi pornit direct din interfața GRAITEC Advance 

Concrete
•	  Structura modelului (Exploratorul proiectului) se actualizează după încărcarea sau 

actualizarea unui desen

Tehnologia de externalizare a fișierelor 
•	  Optimizări la încărcarea în model a setărilor proiectului și la actualizarea informațiilor
•	  Optimizare la crearea unor desene noi sau la încărcarea unor desene existente
•	  Structura modelului (Exploratorul proiectului) se actualizează după încărcarea sau 

actualizarea unui desen

Optimizarea reprezentării golurilor
•	  Unele goluri de uși erau reprezentate incorect în timpul utilizării comenzii Orbit. Această 

problemă a fost corectată
•	  Culoarea golurilor standard nu se mai modifică dacă există o intersecție / suprapunere cu 

un gol de fereastră
•	  Modul de reprezentare 3D pentru anumite tipuri de goluri de uși a fost corectat

Versiunea Advance Concrete 2014 aduce un plus de performanţe şi eficienţă, îndeosebi pe propria platformă 
CAD integrată. Multe dintre noile îmbunătăţiri ale versiunii 2014 au fost aduse ca urmare a cerinţelor venite din 
partea utilizatorilor.

Lansarea versiunii 2014: 17 septembrie 2013 
Pachete comerciale: Professional Engineering / Professional Detailing / Premium
Disponibil în: Limba română, cehă, engleză, germană, franceză, poloneză, română 
Formate standard: IFC, DWG, DXF
Compatibilitate Windows®: Windows 8, Windows 7, Windows Vista - 32 şi 64-bit
Compatibilitate AutoCAD®: AutoCAD® 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 - 32 şi 64 biţi


