
Modelarea 3D simplă și intuitivă
 → Cataloage complete de profile, de plăci şi de şuruburi (ArcelorMittal, 

Ayrshire, Hilti, etc.)
 → Conversia obiectelor AutoCAD® (linii, arce, polilinii) în obiecte inteligente 

Advance Steel 
 → Librărie completă de îmbinări predefinite
 → Funcții avansate de verificare a coliziuniilor
 → Verificarea îmbinărilor conform EC3 și AISC

Planuri de detaliere create automat 
 → Scalarea automată a desenelor, a formatului de pagină și a vederilor
 → Cotarea automată a pieselor
 → Stiluri de detaliere predefinite (desfășurate, grinzi curbe etc.)
 → Liste de materiale create direct din modelul 3D
 → Vederi și planuri de ansamblu (vederi 2D și 3D: elevații, vederi de sus etc.)
 → Actualizarea automată a planșelor cu ajutorul norilor de revizie

Instrumente avansate pentru crearea diferitelor tipuri de structuri
 → Funcții pentru crearea automată a scărilor drepte, în spirală, a scărilor de 

incendiu sau pentru crearea balustradelor
 → Crearea oricărui tip de scară sau balustradă
 → Instrumente avansate pentru crearea oricărui tip de structură metalică
 → Plăci îndoite și reprezentarea acestora desfășurată

Interoperabilitate 
 → Posibilitatea de reutilizare a planurilor de arhitectură sau a modelelor 2D/3D 

create cu ajutorul altor aplicații software (DXF, DWG, Revit prin aplicația 
GRAITEC BIM Connect)

 → Tehnologia BIM – posibilitatea de import, export și 
sincronizare a modelelor între aplicațiile CAD și cele de 
analiză cu element finit

 → Interoperabilitate prin intermediul fișierelor standard: SDNF, 
CIS/2, IFC etc.

 → Tehnologia Multi-User – pentru accelerarea procesului de 
modelare 

 → Manager de documente pentru un control în timp real al 
proiectului

 → Fișiere pentru mașini cu comandă numerică
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Advance Steel
Advance Steel face parte din suita BIM GRAITEC Advance, fiind un program complet și performant pentru 
proiectarea, modelarea și detalierea structurilor metalice!
Advance Steel este un program accesibil ce automatizează procesul de desenare (detaliere, diferite rapoarte, 
planuri de montaj, diverse extrase de materiale / laminate), precum şi crearea fişierelor pentru mașinile cu 
comandă numerică.

Unitate integrată de hidrocracare şi de hidrotratare, Krasnodar, Rusia
Birou de proiectare: HEURTEY Petrochem SRL

Birou de proiectare: XTEC AG

Pasarelă pietonală şi pentru biciclete
Birou proiectare: Ets LEGRAND

Listă cu detalii de prelucrare obţinută cu Advance Steel
Birou de proiectare: J-C Fassler

Autodesk Autodesk Advance Steel and Autodesk Autodesk Advance Concrete are registered 
trademarks of Autodesk, Inc.
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Profile cu secţiune variabilă
•	 Noi tipuri de îmbinări automate și pentru grinzile cu secțiune variabilă
•	 Desene automate cu detalii ce includ cote și etichete
•	 Extras optimizat pentru Grinda cu secțiune compusă
•	  Fișierele DStV-NC sunt create separat, pentru elementele componente sau pentru grinda 

întreagă (dacă secțiunea este de tip I)
•	 O nouă interfață pentru Galeria de îmbinări
•	 Îmbinările au fost reorganizate pe categorii
•	  Galeria de îmbinări poate fi personalizată prin adăugarea unei îmbinări în grupul de “Îmbinări 

favorite”
•	  O nouă paletă de instrumente pentru generare automată de structuri predefinite

Focus pe ergonomie îmbunătăţită
Graitec îşi continuă strategia referitoare la îmbunătăţirea ergonomiei programele din suita 
GRAITEC Advance.
•	  Posibilitatea de a gestiona modul de afișare (culorile și transparența pot fi ajustate, numărul 

de icoane pe coloană poate fi personalizat etc)
•	 Posibilitatea de personalizare a grupurilor
•	  Paleta de instrumente personalizată astfel poate fi partajată între diferiţi utilizatori de 

Advance Steel

Optimizări ale platformei CAD 
•	  Advance Steel 2014 rulează în modul de lucru multi-platformă – fie pe platforma AutoCAD, fie 

pe propria platformă CAD integrată
•	 Optimizarea vitezei la crearea fișierelor PDF
•	 Mărime redusă a fișierului trimis către imprimantă
•	  Un nou modul de Render disponibil atât pentru instalarea în variantă de 32-bit sau 64-bit
•	 Puncte de snap & performanțe îmbunătățite
•	 Performanțe îmbunătățite pentru Xref-uri

Îmbinări automate & Macros 
•	 Îmbinarea cu șuruburi între pane suprapuse
•	 Noi opțiuni pentru Scări, Balustrade, Grinzi cu zăbrele
•	 Opțiuni suplimentare pentru îmbinările pentru placa de bază
•	 Piese speciale pot fi folosite împreună cu diverse tipuri de îmbinări (de ex. sferă de îmbinare 

a elementelor unei balustrade)

Optimizări ale procesului de creare automată a desenelor
•	 Definirea direcției de detaliere 
•	  Posibilități extinse ale prezentărilor prin intermediul camerelor
•	 Optimizări ale îmbinărilor inteligente

Printre numeroasele îmbunătăţiri aduse de versiunea 2014, putem aminti aici 
doar câteva dintre acestea: profilele cu secţiune variabilă, ergonomia sporită 
şi intuitivă.

Advance Steel 2014 - Noutăți

Lansarea versiunii 2014: 17 septembrie 2013 
Pachete comerciale: Standard / Professional / Premium
Disponibil în: Limba română, chineză, cehă, engleză, germană, franceză, italiană, japoneză, maghiară, olandeză, poloneză, portugheză, 
rusă, spaniolă
Formate standard: IFC, CIS/2, PSS, SDNF, KISS, DSTV, DXF
Compatibilitate Windows®: Windows 8, Windows 7, Windows Vista - 32 şi 64-bit
Compatibilitate AutoCAD®: AutoCAD® 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 - 32 și 64-biți


