
NEJLEPŠÍ KOMFORT OBSLUHY
Windows standard ovládání Vám pomůže při 
rychlém zapracování. Poté  Vám promyšlené 
nástroje rychle pomohou ve Vašich pracovních 
postupech.

KOMPLETNÍ NÁSTROJ OD KONSTRUKCÍ 
AŽ K LAYOUTU
Od studie a prováděcí dokumentace na jedné 
straně až po prezentační plány a expozé s hod-
notným layoutem na straně druhé – pro všechny 
tyto úlohy má Allplan optimální nástroje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFEKTNÍ VÝMĚNA DAT
Pro spolupráci s Vašimi projekčními partnery, 
nabízí Allplan Basic velký výběr datových formátů 
- od DGN, DWG, IFC, PDF až k řadě rastrových 
formátů.

ALLPLAN BASIC

POPIS PAKETU

Allplan Basic je CAD systém pro obecné projektování, který umožňuje cenově výhodný vstup do světa Allplanu. Obsahuje jak jed-
noduché tak i pokročilé funkce pro kreslení 2D elementů, sestavování a tisk plánů. Allplan Basic je vhodný pro projekční kanceláře, 
investory, stavební úřady, realizační firmy nebo řemeslníky, kteří nechtějí nebo nemusí pracovat ve 3D a přesto chtějí používat 
profesionální CAD řešení.

Další informace, videa, reference na:  www.allplan.com 
Máte zájem? Rádi Vám poradíme na:  +420 225 384 880



PŘEHLED MOŽNOSTÍ PAKETU
Rychlé zpracování a růst 
pracovního tempa

Uživatelské rozhraní s intuitivními paletami je libovolně konfigurovatelné. Ovládání podporuje Drag&Drop, úchopky, kontextová menu 
a klávesové zkratky v souladu s Windows standardem. Velmi plynulou tvorbu elementů nabízí pravé tlačítko myši ve vizuálních 
asistentech. Pipetu převzetí použijete k rychlému přebírání formátů elementů. Také naskenované plány můžete komfortně začlenit a 
zpracovat.

Rozsáhlé 
konstrukční nástroje

Inteligentní a komfortní zadávání bodů umožňuje kreslení s minimem kliknutí. Paket nabízí praktické konstrukční pomůcky jako rastr 
závislý na měřítku, osový rastr pro budovy a pomocné konstrukce. Barevné plochy, šrafy, vzory a plochy z rastrových obrázků lze rychle 
vytvářet díky automatickému vyhledávání geometrie. Čáry pro rekonstrukce a bourací práce najdete v typech čar. Tepelné izolace, 
parozábrany atd. vytvoříte jako vzorové čáry. Asociativní kóty nabízí množství nastavitelných pravidel uspořádání vzhledu (např. ČSN, 
DIN, SIA) a kontrolu chyb kótování.

Profesionální layout 
a design

Kombinujte v nejkratším čase výkresy, obrázky a texty do skvělých plánů, billboardů a expozé. Funkce pro zarovnání a rozmístění 
prvků podporují váš profesionální design. K dispozici jsou připraveny četné textury a symboly (např. nábytek, auta a stromy). Posledně 
jmenované můžete použít pro realistické akcenty, stejně tak i barevné plochy s přechody a průhledností např. pro přechody světla. 
Textury mohou nejen v 3D, ale i v 2D přinést realistické akcenty do Vašich 2D výkresů, jakož i barevné plochy s přechody a průhlednos-
tí, např. pro přechody světla. Rovněž můžete upravovat pořadí elementů pro tisk. Texty a hodnoty kót mohou být pro lepší přehlednost 
upřednostněny před vzory. Náhled výsledného plánu lze zobrazit jak ve stupních šedi, tak barevně.

Efektivní výměna dat 
pomocí PDF

Plány v PDF můžete využít pro efektivní komunikaci s investorem. Pro archivační účely můžete použít formát „PDF-A“, který je dán 
normou ISO a garantuje čitelnost po řadu let.  Stejně tak je podporován import PDF-dat: Takto můžete přes Drag&Drop snadno načíst 
např. zaměření nebo produktové listy výrobců.

Neomezená 
interoperabilita

DXF, DWG, DGN nebo IFC: Allplan nabízí téměř neomezené možnosti výměny dat. Technologie pro export/import se šablonamy zabez-
pečuje vysoce kvalitní výměnu dat. S IFC rozhraním jste připojeni do světa BIM (Building Information Modeling).

Výkonná správa dat Přístup k datům umožňuje současné načtení až 128 souborů „za sebou“ v jedné sadě fólií. Tím se Allplan přizpůsobuje výpočetnímu 
výkonu a zajišťuje načtení pouze nutných objektů.

Oddělené zpracování plánů Pracovní postupy pro „konstruování“ a „sestavování plánů“ jsou v Allplan odděleny. Díky tomu nemusíte během kreslení řešit následné 
požadované uspřádání pro tisk. Program vám nabízí komfortní zpracování plánů s výřezy pro nadměrně velké plány. Pro zobrazení 
detailů v plánech máte k dispozici tzv. okna plánu, která mohou nabývat libovolné polygonální formy. Dalšími přednostmi jsou tisk z 
náhledu a RTL rastrový ovladač pro optimální tisk layoutu plánu s množstvím rastrových dat.

 Allplan Česko s.r.o., Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha, Tel.: +420 225 384 880, info.cz@allplan.com, www.allplan.com 
 Allplan Slovensko s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, Tel.: +421 2 49251 128, info.sk@allplan.com, www.allplan.com
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koAKTUÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY NALEZNETE NA: 

WWW.ALLPLAN.COM/CZ/INFO/SYS2017

Vezměte prosím na vědomí, že k neomezenému využívání všech nových funkcí 
programu Allplan je zapotřebí grafická karta s minimálně 1 GB RAM a 64bitovou 
verzi Windows.

ZÍSKEJTE VÍCE Z VAŠEHO SOFTVARU – 
SE SMLOUVOU SERVICEPLUS!

Tento paket je samozřejmě dostupný také se smlouvou Serviceplus. Využívejte 
exkluzivní služby a používejte vždy aktuální verzi Vašeho programu - získáte 
tak výhody a rozhodující náskok před konkurencí. Více informací najdete na: 
www.allplan.com/cz/serviceplus


