
Üdvözli Önt az ARCHICAD 21

• A lépcsők tervezése ismétlődő lépésekből áll, hiszen folyamatosan egyeztetni kell a tervezési 
műveleteket a hatályos szabványokkal. Az ARCHICAD új Lépcső eszközével jobban kiaknázható az 
építészek kreativitása, köszönhetően az ergonómiai jellemzők automatikus – valós időben történő – 
ellenőrzésének. Az ARCHICAD algoritmusai több ezer lehetőséget vizsgálnak át a háttérben, majd 
a program az adott épületnek megfelelő optimális lépcsőkialakításokat kínálja fel a tervezőnek.

• Az ARCHICAD modell BIM-adatok központi adatbázisaként működik, melyhez bárki hozzáférhet, aki a 
terven dolgozik. Az ARCHICAD korábbi verzióiban adott elemosztályozások voltak elérhetők, az ARCHICAD 21 
azonban rugalmas megoldást kínál az elemek osztályozására, amely bármilyen helyi vagy vállalati 
szabvány szerint elvégezhető. Az osztályozások megfelelő alapot szolgáltatnak az intelligens OPEN BIM 
folyamatokhoz is, ami példa nélküli együttműködést tesz lehetővé a különböző szakterületek között. 
Az osztályozások XML formátumú fájlok segítségével oszthatók meg az egyes tervek között.

www.graphisoft.hu/archicad

A BIM-eszközök kitűnően használhatók az építészek tervezési dokumentációjának automatizálására. 
Az ARCHICAD 21 jelentős fejlesztése, hogy a BIM-eszköz a tervezési folyamat aktív részeként 
továbbfejlesztett funkciókkal támogatja a főbb tervezési eljárásokat és a szakterületetek közötti 
munkafolyamatokat.
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A sydney-i egyetem camperdowni épületének nyugati szárnyában található Charles Perkins 
Központ az ARCHICAD 21 mintaépülete. Tervezésekor az együttműködés és a kutatás támogatása volt 
a cél, mindez holisztikus, több szakterületet átfogó szemléletben. Egy vezető kutatási és oktatási 
központról van szó, amely a túlsúly, a cukorbetegség, illetve a szív- és érrendszeri betegségek terén 
tevékenykedő kutatók, szakemberek és diákok támogatását tűzte ki célul.

Az 50 000 négyzetméteren elterülő épületegyüttes több mint 16 000 négyzetméterén 
laboratóriumok találhatók. Kialakításakor a maximális hatékonyságra és rugalmasságra 
törekedtek, valamint szem előtt tartották a különböző kutatási területek és projektközpontok 
közötti együttműködés és kommunikáció fontosságát. Az egyterű irodák, a számos laboratórium 
és a kötetlen megbeszélésekre szolgáló terek mind a fiatal kutatók és orvosok közötti 
együttműködésre, támogatásra és tanulásra buzdítanak.
A Charles Perkins Központ tervezője az fjmt (Francis-Jones Morehen Thorp) tervezőiroda. 
2000-ben, három különböző szoftvermegoldás összehasonlítása után döntöttek az ARCHICAD 
mellett. Eredetileg egy olyan programcsomagot kerestek, amellyel 3D tervek és dokumentáció 
készíthető. Végül az ARCHICAD egyedülálló Csapatmunka funkciója győzte meg őket. Azóta az 
fjmt a BIM egyik legnagyobb szószólója. A cég jelenleg 88 ARCHICAD licenccel rendelkezik.

      

Az ARCHICAD 21 mintatervének története
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Hagyja az ARCHICAD-re a munka nehezét: Önnek elég felvázolnia a lépcsőt 2D-ben vagy 3D-ben. 
Ne törődjön a lépcsőlapok számával vagy a homloklapok magasságával, ezeket a program 
automatikusan kiszámítja.  A lépcsőlapokat átrendezheti grafikus eljárásokkal, a lépcsők hosszát és a 
pihenőket tetszőlegesen módosíthatja. 

A lépcsők hierarchikus rendszerek, melyeket a tartószerkezeten túl lépcsőlapok, homloklapok és 
pofagerendák alkotnak. Ezt a hierarchiát követve az új Lépcső eszköz is rendszerként működik, 
melynek összetevői külön-külön módosíthatók vagy akár cserélhetők.

Az új Korlát eszköz segítségével szabadon konfigurálható korlátrendszereket hozhat létre, melyek 
lépcsőhöz, födémhez, falhoz, tetőhöz vagy felülethálóhoz csatlakoznak. Létrehozhat egy egyedi, 
parametrikus korlátkiosztást, amely ezután egyetlen kattintással több épületelemre is alkalmazható. 
A minták testreszabása a Korlátkiosztás szerkesztőben végezhető el. A módosításokat az ARCHICAD a 
teljes korlátrendszerre alkalmazza. A Korlát eszköz azonban nem csak korlátok tervezésére szolgál: 
segítségével tetszőlegesen ismétlődő elemsorozatok (fák, lámpaoszlopok, kerítések) vagy korlátszerű 
elemek (utak, ereszcsatornák) helyezhetők el a helyszínrajzon.

Kategóriájában a legjobb lépcső- és 
korláttervező eszköz
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Ütközésvizsgálat
Biztosítsa a modell konzisztenciáját: a beépített ütközésvizsgálat funkcióval 
összehasonlítható két elemcsoport a felhasználó által meghatározott feltételkészletek 
(például elemtípusok, osztályozási értékek, tulajdonságértékek vagy attribútumok) 
alapján.

Elemosztályozás  
Szabványos megoldások: Az ARCHICAD 21 rugalmas opciókat kínál az elemek és helyiségek osztályozására 
a helyi (Uniclass, OmniClass, UniFormat stb.) szabványoknak történő megfelelés érdekében. Az 
osztályozások és azok jellemzői a végeredményen is megjeleníthetők, így az elemekre vonatkozó BIM-
adatok megoszthatók a munkatársak között. Hozzáadhatók például a címkékhez és helyiségpecsétekhez 
vagy éppen mezőként az elemkonszignációknál, használhatók keresési és konszignációs feltételként, 
vagy akár leképezhetők IFC-adatként az IFC-modellt érintő adatcsere során.

IFC-modulok 
Külső tartalom problémamentes beillesztése: A külső szakértők által készített IFC-modellek tartalma 
kapcsolt modul formájában, védett hivatkozott tartalomként helyezhető el az ARCHICAD 21 tervekben. 
Ezek az IFC kapcsolt modulok tetszőleges példányban elhelyezhetők. A nagyméretű tervekben a 
modellszűrővel leszűkíthető, hogy mely hivatkozott IFC-tartalom jelenjen meg. Az IFC-modulok 
egyszerűen frissíthetők, így gond nélkül küldhetők oda-vissza a tervezők között.

Kategóriájában a legjobb OPEN BIM 
munkafolyamat
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Határtalan kreativitás: A Rhino–Grasshopper–ARCHICAD eszközkészlet a lehető legjobb 
eszközöket kínálja minden tervezési szakaszhoz, legyen szó Mac vagy Windows alapú 
számítógépről. Ez a jól átgondolt eszközkészlet biztosítja a megfelelő átmenetet a korai tervezési 
szakasz és az épületinformációs modellezés között. Kiváló megoldás a geometria gördülékeny, 
kétirányú átadásához, valamint az alapvető geometriai alakzatok teljes értékű BIM-elemmé 
alakításához, miközben algoritmikus szerkesztést is lehetővé tesz.

A Live kapcsolat biztosítja a Rhino/Grasshopper és az ARCHICAD közötti közvetlen kommunikációt, 
illetve segítségével a BIM-modell vagy annak egy része létrehozható és módosítható 
a Grasshopper vizuális leíráskészítő felületén. A Rhino/Grasshopper vagy az ARCHICAD 
alkalmazásban dolgozó tervezők számára a Live kapcsolat kiváló lehetőségeket nyújt. A valós 
idejű, asszociatív és kétirányú eszközzel a felhasználók sokoldalú műveleteket végezhetnek, és 
változatos módokon használhatják a kapcsolatot – Apple Mac és Microsoft Windows operációs 
rendszer esetén is.

graphisoft.com/archicad/rhino-grasshopper

Grasshopper-ARCHICAD 21 Live kapcsolat 
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Az ARCHICAD 21-gyel a felhasználó minden 
elképzelése megvalósítható
Azon dolgozunk, hogy az ARCHICAD-et a lehető leghatékonyabb szoftverré tegyük, ezért minden beérkezett 
javaslatot megvizsgálunk. Forduljon hozzánk bizalommal a wishlist@graphisoft.com e-mail címen! 

A szaggatott sokszögvonalak kezelése
a sarkoknál mostantól egyszerűbb, mivel a sarkokhoz saját vonalak tartoznak, 
függetlenül attól, hol kezdődik és végződik a sokszögvonal. A sarkok nyújtás után 
is megfelelő végződéssel rendelkeznek.

Az intelligens paraméterátadás
segítségével szűrhetők a paramétertípusok az elemek közötti átadáshoz. Az 
átadáshoz konfigurált paraméterkészletek elnevezhetők, menthetők és többször 
felhasználhatók.

Az új „Kiosztás az útvonalon”
paranccsal egyforma elemek helyezhetők el gyorsan a poligonok mentén (például 
lámpák az út mentén). Az új „Véletlenszerű elhelyezés” opcióval fák szórhatók el 
egy adott területen.

Az új 3D stílusok
segítségével menthetők a 3D ablak beállításai, majd felhasználhatók az egyes 
nézetekben. A 3D stílusokon végzett módosításokat a program automatikusan 
alkalmazza a stílusokat használó nézetekben.

A továbbfejlesztett Varázspálca
grafikus visszajelzést nyújt az aktuális művelet eredményéről, így Ön gyorsabban 
dolgozhat.

Továbbfejlesztett szövegstílusok és Rich Text formázási lehetőségek
közül választhat minden szöveges – például a Méretezés és a Címke – eszköznél, 
így jóval gyorsabban hozhat létre professzionális megjelenésű dokumentumokat 
és rajzokat.

A Metszet és Homlokzat továbbfejlesztett részletes vezérlése
és szerkesztése, valamint a javított Tartomány funkciók segítségével a tervezők 
beállíthatják a metszetek és homlokzatok helyzetét, illetve meghatározhatják azok 
pontos tartományát.
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Kezdeti lépések az ARCHICAD 21-gyel

Az ARCHICAD 21 elektronikus úton, az internetről tölthető le. A szoftver letöltéséhez 
és a használatához szükséges licencek megvásárlásához kövesse az alábbi 
lépéseket:  

1. Töltse le az ARCHICAD-et: graphisoft.com/downloads
2. Indítsa el a telepítővarázslót. 

Segítségért látogassa meg a következő oldalt: graphisoft.com/install
3. Hozza létre egyedi GRAPHISOFT azonosítóját a 

graphisoftid.graphisoft.com oldalon
4. Indítsa el a License Manager Tool eszközt (amely automatikusan 

települ az ARCHICAD 21-es verziójával), és jelentkezzen be GRAPHISOFT 
azonosítójával

5. Ha szoftverkulccsal rendelkezik, kövesse az alábbi utasításokat: 
a. Másolja be a hitelesítési kulcsot, 
 amelyet a viszonteladótól e-mailben kapott meg   
b.  Válasszon a listában szereplő ARCHICAD 21 licencek közül, 
 és töltse le a licencet

6. Ha hardverkulccsal rendelkezik, kövesse az alábbi utasításokat: 
a. Csatlakoztassa a CodeMeter hardverkulcsot 
 a számítógép USB-portjához 
b.  A License Manager Tool eszköz jelzi, 
 hogy frissítenie kell a kulcshoz tartozó licencet 
c.  Kattintson a „Licencek frissítése” gombra, 
 és töltse le a kulcshoz tartozó licencet

Hibaelhárítás:
graphisoft.com/install-ac21



Üdvözli Önt az ARCHICAD

Az ARCHICAD egy épületinformációs modellező (BIM) eszköz, melyet építészek számára fejlesztettünk 
ki. Az ARCHICAD-ben 3D-ben, 2D-ben, valamint alaprajz, metszet és homlokzat nézetben dolgozhat. 
A munka minden esetben egy integrált 3D modellen zajlik, amelyhez rajzok kapcsolódnak. A részletek 
a választott nézetben módosíthatók.

Ez a módszer számos előnnyel jár:
• Jobb tervezési döntések a terven végzett módosításokról kapott azonnali visszajelzésnek köszönhetően
• Nagyobb hatékonyság az automatikus dokumentációnak és mennyiségfelvételnek köszönhetően
• Kevesebb hiba a modellközpontú szerkezeti dokumentáció révén
• A lényeges (például a különböző anyagok beszállítóira vonatkozó) információk beágyazása, csatolása
... és még megannyi újdonság! A legfontosabb mégis talán az, hogy az új programverzióval élvezetes 
a munka, így Ön bátran elmerülhet az épülettervezés kreatív munkafolyamataiban.

Köszönjük, hogy szoftverünket választotta! Termékünket sok munkával, elszántsággal és szenvedéllyel 
fejlesztettük. Reméljük, hogy élvezni fogja az ARCHICAD-del való munkát! Mindent megteszünk, hogy 
ez legyen a kedvenc tervezőprogramja. Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!



GRAPHISOFT BIM Szerver/BIMcloud

Az ARCHICAD Csapatmunka™ egyszerű és valós idejű együttműködést biztosít az épületmodelleken 
történő munka során. A GRAPHISOFT BIM Szerver és BIMcloud megoldásaival a munkában részt 
vevők akár az irodából, akár egy távoli helyről csatlakozhatnak a tervhez. A hagyományos, fájl alapú 
munkafolyamattal szemben az épületinformációs modelleken végzett csapatmunka sajátos kihívások 
elé állítja a tervezői csapatot. Ezek megoldása érdekében a GRAPHISOFT létrehozta az ágazatban 
elsőként Delta Server™ technológiát alkalmazó BIM Szervert, amely azonnali és megbízható 
adatkommunikációt biztosít mind az irodán belül, mind pedig az interneten keresztül.

A GRAPHISOFT BIM Szervert nem informatikai szakembereknek, hanem építészeknek szántuk, így nincs 
szükség a hardver költséges fejlesztésére. A BIM Szerver bármely szabványos irodai rendszerben és 
számítógépes hálózatban használható. És ami a legjobb, hogy a GRAPHISOFT BIM Szerver az ARCHICAD licenc 
megvásárlásával ingyen az Öné! A részletes telepítési utasítások a graphisoft.com/bim-server-getting-
started weboldalon találhatók

A GRAPHISOFT BIMcloud® alkalmazása ideális megoldás olyan összetett vállalati és projektigények 
esetén, ahol a méretezés, az adatbiztonság és a jól szervezett csapat- és projektvezetés 
elengedhetetlen. A felhasználói szerepkörök fejlett kezelése, az LDAP-kompatibilitás és a további 
funkciók ideális megoldást nyújtanak nagyobb és/vagy egymástól távol dolgozó csapattagok esetén.

BIM Server: graphisoft.com/bim-server
BIMcloud: graphisoft.com/bimcloud
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Építkezési terület / B helyszín



A BIMx ARCHICAD modellek mobileszközön történő megjelenítésére szolgál. Nincs többé szükség papír 
alapú dokumentációra. A többszörös díjnyertes BIMx egyedi hipermodell-technológiája integrált 2D és 
3D navigációt tesz lehetővé az épülettervekben. A GRAPHISOFT ARCHICAD-ből publikált legösszetettebb 
és legrészletesebb modellek is megjeleníthetők a mobileszközökön, így kiválóan helyettesítik a 
hagyományos tervezői és építészeti betekintő alkalmazásokat iOS-en és Android rendszerben 
egyaránt. A modellben használt intelligens jelölők hiperhivatkozásként működnek a 2D tervlapokhoz.

Az ARCHICAD tervek elérése mobileszközről

A BIMx PRO változata nemcsak egy kiváló prezentációs eszköz, de a GRAPHISOFT BIMcloud 
infrastruktúra előnyeit is kamatoztatja. A csoportos üzenetváltás, a változásátvezetés és a 
fényképcsatolmányok mind a tervezőiroda és a helyszínen dolgozó szakemberek közötti valós 
idejű, folyamatos BIM-adatcserét szolgálják. A tervezőasztalnál vagy a helyszínen dolgozik? 
Bárhová magával viheti terveit!

A BIMx kompatibilis a 
Google Cardboard VR 
2.0 alkalmazással, így 
részletes, mélyreható 
épülettervezési élményt 
nyújt mind az iOS, 
mind az Android alapú 
okostelefonokon.

Casa Magayon | Tervező: Roderick Anderson, SARCO Architects Costa Rica



A GRAPHISOFT a kezdetektől fogva támogatja az OPEN BIM munkafolyamatot, amely nyílt szabványok 
és műveletek alapján univerzális megközelítést biztosít az épületek csapatmunkában végzett 
tervezéséhez, megvalósításához és fenntartásához. Az OPEN BIM munkamenetnek köszönhetően 
az ARCHICAD kategóriájában a leghatékonyabb munkafolyamatokat nyújtja az ágazat vezető 
tervezőszoftvereivel történő együttműködéshez:

Az OPEN BIM átlátható, nyílt munkamenetet tesz lehetővé, amelyben a használt tervezőszoftvertől 
függetlenül bárki részt vehet. A referenciamodell alapú megközelítésnek köszönhetően egyértelmű, 
hogy melyik művelet melyik résztvevőhöz tartozik.
Az OPEN BIM közös nyelvet biztosít a széles körben használt folyamatokhoz, amellyel az ágazati 
és közigazgatási szereplők számára átláthatók a kereskedelmi megbízások, összehasonlíthatók a 
szolgáltatásértékelések és garantált az adatminőség.
Az OPEN BIM gondoskodik a tervadatok megőrzéséről az eszköz teljes élettartama során, így nem kell 
többször megadni ugyanazokat az adatokat, és elkerülhetők a többszörös bevitelből származó hibák.
A kis és nagy szoftvergyártók mind részt vehetnek a rendszerfüggetlen megoldások kifejlesztésében, 
és versenyezhetnek, ki alkotja meg a legjobb platformot.
Az OPEN BIM a felhasználó igények pontosabb felmérésével fellendíti az online termékkínálatot, és 
a termékadatokat közvetlenül a BIM-eszközhöz szállítja.

graphisoft.com/openbim

Szakági együttműködés

+ több mint
200 alkalmazás
támogatja

REVIT® STRUCTURE

ALLPLAN® ENGINEERING

BENTLEY® AECOSIM

PLANCAL NOVA

ENERGYPLUS™

SDS/2

AUTOCAD® MEP

REVIT® MEP

ARCHICAD

DDS-CAD MEP

TEKLA® STRUCTURES

DLUBAL RFEM

ETABS®

SCIA ENGINEER

TEKLA® BIMSIGHT

NAVISWORKS®

SOLIBRI® MODEL CHECKER

DROFUS

IFC



A GRAPHISOFT szoftverkarbantartási szerződéssel (SSA) maximálisan kiaknázhatja a megvásárolt 
szoftverben rejlő lehetőségeket.  Az SSA-val közvetlenül hozzáférhet az összes termékújdonsághoz, a 
szakértő szolgáltatások – képzések, támogatás, licencvédelem – nyújtotta biztonsággal felvértezve. 
Az SSA tartalma:
 

Az SSA pontos tartalma országonként eltérő.
A helyi GRAPHISOFT forgalmazó ajánlatait itt találja meg: 

www.graphisoft.hu/info/viszonteladok/partnerek/

GRAPHISOFT szoftverszolgáltatások

Ingyenes frissítés
Aktív SSA szerződés esetén plusz költség nélkül férhet hozzá minden 
termékfrissítéshez. Az első naptól kezdve élvezheti a legújabb termékújdonságok 
nyújtotta előnyöket úgy, hogy közben pénzt takarít meg ahhoz képest, ha csak a 
frissítéseket vásárolta volna meg.

#1

Műszaki támogatás
Szakértő segítséget nyújtunk telefonon, e-mailen vagy távoli hozzáféréssel, így 
bárhol és bármikor kiemelkedő szolgáltatásban részesülhet. 

#2

Kulcs cseréje
Ne aggódjon, biztonságban van!
A hardverkulcs lopás és sérülés ellen biztosított.

#3



A GRAPHISOFT a kezdőtől a szakértő szintig számos képzést kínál, hogy minden felhasználó 
maximálisan kiaknázhassa az ARCHICAD nyújtotta lehetőségeket. A tanfolyamokat az 
ARCHICAD szakértői állítják össze, így biztos lehet abban, hogy elvégzésük után hatékonyan 
tudja majd használni a szoftvert.

GRAPHISOFT képzések

Webináriumok
graphisoft.com/learning/online-seminars/
Ismerje meg a GRAPHISOFT termékmegoldásait – vegyen részt világszerte elérhető 
képzéseinken! 
 

Online képzések
www.graphisoft.hu/oktatas/
Ismerje meg az ARCHICAD-et saját tempójában internetes képzéseinken! A 
GRAPHISOFT által jóváhagyott tanfolyamok kommentárral kísért videókat, 
részletes PDF-dokumentumokat és előkészített ARCHICAD tervfájlokat 
tartalmaznak a gyakorláshoz.

Online vizsgaanyagok
graphisoft.com/learning/online_certification/
Tesztelje tudását az online elérhető ARCHICAD teszttel! Ha 80%-nál jobb eredményt 
ér el, neve felkerül a dicsőségfalra.

Tantermi képzések
www.graphisoft.hu/info/viszonteladok/partnerek/
Tegyen szert gyakorlatra az ARCHICAD használatában egy oktató segítségével! A 
tantermi képzéseket forgalmazóink biztosítják.



Nem sikerül megoldani egy adott problémát? A GRAPHISOFT széles körű tudásközpontjában 
megismerheti a tippeket és trükköket, a hatékonyabb munkafolyamatokat, valamint választ 
kaphat kérdéseire. Nem találja, amit keres? Forduljon ügyfélszolgálati munkatársainkhoz, akik 
örömmel segítenek a probléma azonnali megoldásában.

GRAPHISOFT terméktámogatás

GRAPHISOFT Help Center 
helpcenter.graphisoft.com
Internetes ARCHICAD tudásközpont. Az ARCHICAD funkcióit útmutatók és videók 
segítségével mutatjuk be. Folyamatosan bővülő Tippek és trükkök cikkeinkben 
ismertetjük a hatékonyabb munkafolyamatokat. A műszaki feljegyzésekből 
megismerheti a legfrissebb technológiai újításokat. A problémák megoldását 
hibaelhárítási cikkeink segítik.

ARCHICAD-Talk
archicad-talk.graphisoft.com
Legyen tagja a GRAPHISOFT internetes felhasználói közösségének! Több ezer, a világ 
minden pontjáról származó felhasználónak teheti fel kérdéseit az ARCHICAD-del 
kapcsolatban. Cserébe Ön is segíthet az új felhasználóknak.

YouTube csatorna
youtube.com/archicad
Ismerje meg az ARCHICAD funkcióit a 
GRAPHISOFT bemutató videóiból!

Ügyfélszolgálat
www.graphisoft.hu/info/viszonteladok/partnerek/
Helyi ügyfélszolgálatunk gyors és hatékony 
megoldást nyújt minden felmerülő problémára.


