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Vi tror at idéen om design driver hele den kreative prosessen, og derfor arbeider vi kontinuerlig for å tilby programløsninger som hjelper brukerne med å unnfange idéer, 
utvikle disse, og kommunisere dem på en lett, entydig og effektiv måte. Våre verktøy legger til rette for din kreative frihet, og presenterer de effektive løsningene som skal til 
for å møte det økende presset på din tid, dine arbeidsrutiner og din bransje.

I Vectorworks 2014 finner du en rekke forbedringer og nye funksjoner som er tilplasset behovet for et stort utvalg av designorienterte utfordringer og arbeidsmåter. Uansett 
om det er bedre samarbeidsrutiner, kraftigere 3D-modellering, bedre renderingsverktøy, større kontroll over 2D-grafikk, eller fleksibiliteten til å automatisere eller tilpasse 
produksjonsarbeidet, vil Vectorworks 2014 hjelpe deg med å balansere hverdagen, på dine vilkår.

NYHETER I VECTORWORKS 2014
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BEDRE 3D-MODELLERING

Rask interaktiv visning 

3D-modellarbeid i Vectorworks ble tidligere vanligvis 
utført i “trådmodell”-modus, slik at du kunne nyte godt 
av rask gjennomreise, panorering, zoom etc. Men 
denne rendermodusen var ikke realistisk nok for større 
og mer kompliserte modeller. I 2014-utgaven vil 
navigering i alle 3D-utsnitt se utrolig ut i OpenGL, og 
du får naturtro 3D-gjengivelse i rendrede moduser 
med bare massiver. Hurtigminnet som opprettes i 
OpenGL hjelper også navigeringen i andre rendermo-
duser. I tillegg kan du, med vårt integrerte renderpro-
gram Renderworks, nyte godt av interaktiv lysplasser-
ing og raskere OpenGL-skygger. Nå kan du glede deg 
over det rendrede utseendet til modellen din uten å 
ofre hverken ytelse eller hastighet. 
B A L S D  R

Rask interaktiv visning
Gled deg over gjennomreise, panorering, zoom, valg, 
flytting, modifisering og enda mer i rendrede moduser 

uten å ofre hverken ytelse eller hastighet.

Flere og flere prosjekterende ønsker ikke bare å 
visualisere i 3D. De vil modellere direkte i 3D også. 
Vectorworks bygger på bransjens ledende modeller-
ingskjerne, Parasolid, og tilbyr kombinert modellering 
av NURBS og massiver. Brukerne slipper å bruke tid 
på brysomme detaljer, slik som verifisering av 
nøy aktig het og fullstendighet, og kan bruke mer tid på 
design. Vectorworks 2014 byr på fornyet og forbedret 
modellering, med stabilt rendret 3D-navigering, raske 
gjennomreiser, nye verktøy for vridning og konisk 
modellering, samt den nye røntgenteknologien. Vi er 
overbevist om at du blir fornøyd med disse nye 
mulighetene.

Avsmal flate-verktøy
Gjør 3D-objektene dine 
koniske med et klikk.

Inspirert av KAW architecten en adviseurs
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Forbedret gjennomreiseverktøy
Gjennomreise i OpenGL går jevnere enn 
noensinne.

Rotert plan og 3D-utsnitt
Bytt enkelt mellom 3D og   
roterte 2D/plan-utsnitt.

Vridningsverktøy
Drei massiver, massivflater 
eller NURBS-flater til en 
spesifisert vinkel.

Røntgenvalg
Se gjennom massive objekter i 2D eller 
3D, og velg, modifiser og behandle 
modellen med denne nye teknologien.

Forbedret gjennomreiseverktøy
Gjennomreise i OpenGL går jevnere enn noensinne. 
Du kan stille inn øyehøyden, og verktøymodusene er 
strømlinjeformet.
B A L S D  

Røntgenvalg
Den nye røntgenvalg-hurtigtasten lar deg midlertidig se 
gjennom massive objekter i området rundt markøren.
B A L S D  

Rotert plan og 3D-utsnitt
Et nytt alternativ finnes nå i 3D-utsnitt, slik at du kan 
enkelt bytte mellom 3D og rotert 2D/plan-utsnitt. Denne 
utvidelsen gjør navigering enklere og raskere. 
A L S D  

Avsmal flate-verktøy
Med dette nye verktøyet kan du raskt tilspisse flatene 
til 3D-objekter.
B A L S D  

Vridningsverktøy
Bruk dette nye verktøyet til å dreie hele massiver, 
massivflater eller NURBS-flater til en spesifisert vinkel. 
B A L S D  
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BIM (bygningsinformasjonsmodellering) bringer 
sammen design, analyse, samarbeid og 
dokumentasjon for alle parter som er involvert i et 
bygningsprosjekt. Annen programvare setter ofte bånd 
på den kreative prosessen, men Vectorworks Architect 
lar deg finne balansen. Du kan være tro mot dine 
artistiske visjoner, og samtidig gjøre det enkelt å 
samarbeide effektivt for alle som er involvert i 
prosjektet. Gjennom våre modelleringsforbedringer 
fortsetter vi å gi dere det beste innen kreativ frihet. 
Med 2014-utgaven har vi lagt vekt på å gi dere svært 
forsterket funksjonalitet innen modelldokumentasjon, 
tegningskommentarer og tegningskoordinasjon.

BEDRE BIM 

Opprett snitt-viewport fra utklippskuben 
Du kan nå opprette tegnelag eller visningslag snitt-view-
porter direkte fra den interaktive utklippskuben. Du kan 
opprette disse viewportene og redigere dem med 
utklippskuben. Denne utvidelsen åpner for en mer aktiv, 
visuell måte å opprette spesifikke snitt fra modellen. 
A D  

Mulighet til å utflate snitt-viewporter på tegnelag
Dette nye alternativet viser et utflatet utsnitt av en 
snitt-viewport på et tegnelag, lik en snitt-viewport på et 
visningslag. Dette gir en bakgrunn som kan snappes til 
ved opprettelse av snitt-tegninger eller detaljer.
A L S D  

Sammenføying av dupliserte eller flyttede vegger 
Veggsammenføyninger blir nå ivaretatt etter bruk av 
dupliser rekke, punktvis flytting, flytting eller finjuster-
ingsoperasjoner.
A L S D  

Forbedringer til og takflater og takobjekter
Klipp flate kommandoen og Klippeverktøyet legger nå 
utsparinger direkte til takflater og takobjekter.              
I tillegg finnes nå individuelle innstillinger for hver 
takkant, noe som gir deg større kontroll over 
gavloppsett.
B A L S D

Overfør rometikett-egenskaper
Denne funksjonen effektiviserer arbeidet i større 
prosjekter der det er behov for rask kopiering og 
innliming av rometikett-egenskaper, eller ved 
opprettelse av nye rom med bestemte egenskaper. 
A D  

Viewport-markørinnstillinger
Denne funksjonen lar deg velge standard snit-
tmarkøregenskaper før du oppretter snitt-viewporten, 
og forenkler dermed prosessen.
A L S D  

Opprett snitt-viewport              
fra utklippskuben
Å opprette snitt direkte fra 
utklippskuben gir et mer 
aktivt, visuelt uttrykk.

Mulighet til å utflate snitt-
viewporter på tegnelag
Opprett et utflatet versjon           
av en snitt-viewport på et 
tegnelag.
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Forbedret renummerering i 
standardmerknadsoversikter
Nå har du kontroll over den 
automatiske renummereringen 
av standardmerknadsoversikter.

Nye vindusformer
Vi har utvidet alternativene våre til å også inkludere et 
stort utvalg vindusutforminger. Nye utformingsvalg og 
parametriske kontrollmekanismer er tilgjengelig 
direkte i vindusinnstillingene.
A L D  

Glassåpninger i dører
Nå har du kontroll over toppspeil og glassåpninger i 
dører. Hvis du har behov for å opprette egentilpassede 
dører eller reprodusere kommersielle dørkonfigurajoner, 
vil du bli glad for denne funksjonaliteten. 
A L D  

Vis markør for hengselretning i dør eller vindu
Dette nye alternativet i dør- og vindusinnstillingene lar deg 
velge hvilken retning hengselretningsmarkøren peker, slik 
at du kan følge de nasjonale standardene.
A L D  

Tredje vange i trapper
Brede trapper kan ha behov for støtte under 
opptrinn. Med denne nye funksjonaliteten kan du 
tegne trapper med en tredje vange.
A D  

Ulike pilretninger for trapper               
i øvre og nedre etasje
Vi vet at det finnes ulike standarder i forskjellige 
deler av verden. Enkelte land legger bare til 
retningspiler når retningen oppover skal indikeres, 
mens mange andre land krever piler både i retning 
oppover og nedover. Nå kan du gjøre   
begge deler.
A D  

Autohybrid skjulte linjer innstillinger
Et autohybrid-objekt kan opprette en skjult linjer 
fremstilling av objektet over eller under snittplanet i 2D/
plan-utsnitt. Nye innstillinger er lagt til autohybrid-objektet 
for å kontrollere glattingsvinkel, avskjæringslinjer og 
stiplingstyper. Dette har resultert i både bedre ytelse og 
bedre styring over 2D-grafikk i autohybrid-objekter.
A L S D  

Forbedret renummerering i standardmerknads-
oversikter
Du har nå kontroll over den automatiske 
renummereringen av standardmerknadsoversikter. 
Nye alternativer holder plassen i oversikten opptatt når 
standardmerknader slettes, for å hindre uønsket 
renummerering.
A L S D  

Nye vindusformer 
Opprett nye vindusformer med nye 
utformingsvalg og parametriske 
kontrollmekanismer for vinduer.

Tredje vange i trapper
Tegne trapper med en                 
tredje vange.
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I 2014-utgaven av Vectorworks introduserer vi flere 
funksjonsutvidelser som vil gjøre arbeidet ditt mer 
effektivt. Vi har forenklet grensesnittet, inkludert flere 
alternativer i kontekstmenyene, forbedret 
målsettingsstøtten til alle objekter, og levert andre 
etterspurte forbedringer som letter og effektiviserer 
tegne- og modelleringsarbeidet betraktelig.

ØKT EFFEKTIVITET

Punktmatriser kan avgrenses
Denne funksjonen er bra for presentasjonstegninger. 
Du trenger ikke lenger oppleve at importerte bilder 
behøver kutting og maskering. Istedet kan du benytte 
Rediger avgrensing kommandoen for en raskere 
løsning. 
B A L S D

Forsterket Synlighetsverktøy
En ny hurtigtast gir deg et midlertidig innblikk i alle lag 
eller klasser, også de som er satt til å være usynlige, 
uten at synlighetsinnstillingene endres.
B A L S D

Valg av objekter som ligger i samme plan 
Velg lignende verktøyet er forsterket når det arbeides i 
3D. Du kan nå enkelt velge elementer som ligger i 
samme plan.
A L S D  

Forhåndsvisning av font
Tekstformat og Opprett tekststil dialogvinduene viser 
nå en forhåndsvisning av valgt font, slik at du kan 
utforske ulike muligheter for teksten. Du kan også lagre 
direkte som en tekststil fra tekstformatdialogen.
B A L S D

Forhåndsvisning i Speilvendingsverktøyet
Speilvendingsverktøyet viser nå en forhåndsvisning 
av det speilvendte elementet for en enkel plassering.
B A L S D

Forbedret Juster henvisningslinje kommando
Juster/Distribuer henvisningslinje kommandoen gir 
deg muligheten til å justere henvisningslinjens tekst 
uten å flytte overgangspunktene. Dette gjør det 
enklere å få en pen visning og justering av merknad-
ene dine.
B A L S D

Forhåndsvisning av opasitet i attributtpaletten
Med den nye forhåndsvisningsknappen i attributtpal-
etten kan du se og eksperimentere med opasitet for å 
forsterke den grafiske presentasjon av 2D-objekter.
B A L S D  

Forenkle 2D-poly kommandoen
Med den nye Forenkle poly kommandoen kan du 
forenkle polylinjer og 2D- og 3D-polygoner. Denne 
kommandoen kan være svært nyttig ved import av 
komplekse terrengdata, forenkling av importerte 
DWG-filer, eller når det finnes polylinjer/polygoner 
med for mange hjørneknekkpunkter. 
B A L S D

Forhåndsvisning i Speilvendingsverktøyet 
Se en forhåndsvisning av speilvendte objekter 
for rask og enkel plassering.

Forhåndsvisning av opasitet i attributtpaletten  
Se en forhåndsvisning og eksperimenter med 
opasiteten til 2D-objekter.

Forenkle 2D-poly kommandoen 
Forenkle polylinjer og 2D- og 
3D-polygoner fra importerte DWG-filer, 
eller forenkle polylinjer/polygoner med for 
mange hjørneknekkpunkter.
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Utvidet Endringsverktøy
Mange fantastiske prosjekter starter med grunnleggen-
de former og utvikler seg til mer komplekse og 
interessante former. Endringsverktøyet har fått en ny 
modus som lar deg flytte kanten til et objekt uten å 
endre de tilstøtende vinklene. I tillegg kan du nå endre 
rektangler.
B A L S D

Kontekstmeny for raskere redigering av         
knekkpunktbaserte objekter
En ny kontekstkommando forenkler redigering av 
knekkpunktbaserte objekter, ved å la deg velge et 
knekkpunkt direkte i objektinfopaletten istedenfor å 
scrolle gjennom alle knekkpunktene for å finne det.
B A L S D

Ellipse fra senter modus
Med Ellipseverktøyets nye modus kan du tegne 
ellipser basert på senterpunktet, i tillegg til de 
eksisterende modusene (fra rute eller høyde/bredde).
B A L S D

Speilvendt symbol viser advarsel om andre
Når du prøver å redigere et symbol fra en speilvendt 
forekomst, vises en varsel om at du ikke vil kunne se 
andre objekter i redigeringsvinduet.
B A L S D

Varsel om finjustering
Usikker på om du nettopp finjusterte et objekt? Nå 
kan det valgfritt vises en melding på skjermen når du 
finjusterer et objekt, og du kan deaktivere finjustering 
hvis du ønsker.
B A L S D

Forskyv ikke-justert målsettingstekst
Målsettinger inneholder essentiell informasjon. Med 
et nytt alternativ for tekstforskyvning, kan du forsikre 
deg om at all målsettingstekst kan leses.
B A L S D

Skjul utdaterte viewportrammer
Ved å slå av rammen som illustrerer utdaterte 
viewporter kan du skjule indikatorer som du kanskje 
ikke vil vise ved klientmøter eller presentasjoner.
B A L S D

Måling i sann størrelse i visningslag-viewporter
Nå kan du enkelt dra nytte av Målebåndverktøyet i 
visningene dine. Måler du objekter i visninglag-view-
porter vil verktøyet automatisk vise både de ekte 
målene til objektet og viewportens målestokk, selv 
om visningslag alltid er i 1:1.
B A L S D

Ellipse fra senter modus  
Nå kan du tegne ellipser fra 
senterpunktet.

Mål over viewporter
Mål objekter i visningslag-
viewporter i sann 
størrelse.



12        Besøk oss på www.dakantus.no for mer informasjon.

Midlertidig referansepunkt i statuslinjen
Et midlertidig referansepunkt viser nyttig informasjon. 
Statuslinjen til midlertidige referansepunkt viser denne 
informasjonen spontant.
B A L S D

Klasser og lag har “nytt”-alternativ 
Du kan nå legge til en ny klasse eller lag direkte fra 
enkelte tegningsoperasjoner. Det er ikke lenger 
behov for å stoppe det du holder på med og åpne 
organiseringsdialogruten for å legge til en klasse 
eller lag. 
B A L S D

Forbedret symboldialogrute 
Dører, vinduer, rom og symboler kan nå tilordnes 
en klasse når de opprettes.
B A L S D

Sammenslåtte målsettings- og                                        
kjedemålsettingsobjekter
For å forenkle arbeidsforløpet har vi kombinert 
målsettings- og kjedemålsettingsobjektene til ett 
målsettingsobjekt, slik at du kan opprette målsettinger 
med ett verktøy. Det er også alternativer for å 
modifisere målsettingsobjekter og beslektet tekst i 
kontekstmenyen og objektinfopaletten. 
B A L S D

Rotasjonsfølsomme høyde- og breddemerker 
“H” og “B” merkelappene for høyden og bredden til et 
objekt i objektinfopaletten blir nå rotert sammen med 
markerte rektangler, avrundede rektangler, og 
ellipser. Dette gjør det enklere å identifisere den 
riktige tilordningen for høyde- og breddeverdier.
B A L S D

Nytt kriterie for objektutvalgsstatus
Nå kan du søke etter Vectorworks-objekter basert på 
deres synlige utvalgsstatus på tegningen.
B A L S D

Rotasjonsfølsomme høyde- og breddemerker 
Enkelt identifiser riktig høyde og bredde 
med rotasjonsfølsomme merkelapper i 
objektinfopaletten.

Forbedret symboldialogrute  
Tilordne en klasse til symbolet når symbolet 
opprettes.
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Vis Z-høyden til 2D/3D-symbol i 
objektinfopaletten i 2D/plan-utsnitt
Du trenger ikke lenger gjette eller bytte 
utsnitt for å sjekke Z-høyden til objekter 
når du er i 2D/plan-utsnitt.

Splitt- / Trimmeverktøy modus for valgte objekter
En ny modus i Splittverktøyet og Trimmeverktøyet lar 
deg dele eller kutte bare de valgte objektene. Dette 
gjør det enklere å benytte disse verktøyene i 
arbeidsforløpet ditt. 
B A L S D

Vis Z-høyden til 2D/3D-symbol i                           
objektinfopaletten i 2D/plan-utsnitt
Z-høyden til 2D/3D-symboler og hybrid plug-ins er nå 
synlig i objektinfopaletten i både 2D- og 3D-utsnitt. 
Nå slipper du å gjette eller bytte utsnitt for å sjekke 
Z-høyden til objekter når du er i 2D/plan-utsnitt.
B A L S D

Skjulte linjer benytter flertrådskjøring på Mac
På Macintosh støtter Vectorworks 2014 flertråd-
skjøring (multi-threading) i renderingen av skjulte 
linjer. Dette gir mer enn 40% hastighetsøkning.
B A L S D

Hjelpemenyen gir tilgang til nettbaserte ressurser
Flere læringsressurser kan åpnes direkte i 
hjelpemenyen i Vectorworks. Vi har lagt til lenker til 
Getting Started Guides, Vectorworks Knowledgebase 
og, for abonnenter, lenker til Vectorworks Service 
Select og Vectorworks Cloud Services nettportalene.
B A L S D  R

Funksjoner som nå finnes i flere                              
Vectorworks-produkter

De følgende funksjonene i Vectorworks finnes nå i flere av 
våre produkter:

• Felles visning kommandoen og Synlighetsverktøyet er 
nå tilgjengelig i Vectorworks Basis.

• Erstatt med symbol kommandoen er nå tilgjengelig i 
Vectorworks Architect og Vectorworks Spotlight.

• IFC støttes nå i Vectorworks Landmark.
• Utvendig veggmålsetting kommandoen er tilgjengelig i 

Vectorworks Landmark og Vectorworks Spotlight.
• Velg skjema kommandoen er nå tilgjengelig i Vector-

works Spotlight.

Splitt- og Trimmeverktøy-
modus for valgte objekter  
Kutt eller del bare de valgte 
objektene.
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STØRRE FIL-INTEROPERABILITET

Publiseringskommandoen
Administrering av dine publiserings-
innstillinger har aldri vært enklere.

En av de viktigste faktorene i din balansering av 
arbeidsforløpet er behovet for å dele og samarbeide 
med klienter, entrepenører, ingeniører og andre 
aktører. En av de store styrkene til Vectorworks er at vi, 
mer enn noen annen, ønsker å tilby høykvalitets 
import- og eksportmuligheter med en lang liste 
filformater. I 2014-utgaven finner du nye muligheter og 
forbedringer som hjelper deg å møte kravet om 
samarbeid og deling. Det inkluderer f.eks en robust ny 
Publiseringskommando og direktereferering av 
AutoCAD-filer. 

Publiseringskommando
En ny Publiseringskommando gir deg stor fleksibilitet til 
å tilpasse og lagre tegningssett for bruk senere. Med 
denne kommandoen kan du velge spesifikke utsnitt og 
visninger fra filer, i tillegg til PDF-, DXF/DWG- og 
DWF-filer, og lagre de som et navngitt sett for eksport 
eller utskrift (utskrift og PDF-eksport krever Vector-
works Design produkter). Administrering av dine 
publiseringsinnstillinger har aldri vært enklere.
B A L S D
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DXF/DWG- og DWF-eksport 
av komplekse linjetyper
Med støtte for eksport av 
egendefinerte linjetyper får 
mottakeren en renere og mer 
nøyaktig opplevelse.

IFC-forbedringer 
Vectorworks tilbyr BIM-brukere større interoperabilitet 
gjennom forbedringer i IFC-baserte arbeidsforløp. Dette 
inkluderer sertifisering av produktet for å levere 
høykvalitets byggmodeller, og muligheten til å motta 
IFC-modeller fra aktører innen andre fag og tolke disse på 
en best mulig måte.  

• Flere typer arbeidsforløp blir automatisk støttet med to 
nye IFC-modellvisningsvalg for bruk med energianalyse 
og energisimuleringer for bygg fra IES VE.

• IFC-data er nå en integrert del av Vectorworks 
database-regneark, slik at brukere kan lete etter og 
rapportere Vectorworks BIM-objekter som har 
IFC-data tilordnet.

• Vectorworks 2014 har med en ny kommando fått 
utvidet støtte for IFC-soner.

• Med ifcXML-støtte kan Vectorworks 2014 brukere 
utveksle BIM-data med enda flere programmer og 
arbeidsrutiner i byggbransjen.

A L D  

Beregne regneark på nytt før utskrift
Et nytt alternativ for utskrift og PDF-eksport beregner 
automatisk regneark før de skrives ut eller eksporteres 
(PDF-eksport krever Vectorworks Design produkter).
B A L S D

Mulighet til å eksportere fra alle synlige objekter i lag 
med Eksporter 3DS og Eksporter Parasolid X_T
Større kontroll over hvilke objekter som blir eksportert til 
3DS (krever produkt i designserien) og Parasolid X_T.
B A L S D

Nye kommandoer for å dele/slå sammen postformater
To nye kommandoer lar deg behandle data i et Vector-
works-dokument, slik at du har større kontroll over 
informasjonen som er assosiert med komplekse datafiler 
som f.eks shape-filer. Med alternativene for deling og 
sammenslåing vil du aldri miste postdata under 
operasjonen.
B A L S D

DXF/DWG forbedringer
• Direktereferering av DXF/DWG- eller DWF-filer  

Du kan nå referere DXF/DWG- eller DWF-filer direkte i 
Vectorworks, noe som gjør samarbeid og koordinering 
mye enklere.

• DXF/DWG- og DWF-eksport av komplekse linjetyper 
Eksporter DXF/DWG og Eksporter DWF kommandoene 
støtter nå komplekse og egendefinerte linjetyper ved 
eksport fra Vectorworks. Dette gir mottakeren av filen en 
renere og mer nøyaktig opplevelse.

• DXF/DWG og DWF støtter navngitte farger  
Denne nye funksjonaliteten gjør at fargenavnene kan 
være like i Vectorworks og AutoCAD.  

• Lagre DXF/DWG- og DWF-preferanser                         
i importloggfilen  
Den nye loggfilen gir en oversikt over dine importinnstill-
inger for DXF/DWG og DWF, slik at du kan lettere 
oppnå stabile resultater ved importering av DXF/DWG 
eller DWF.

Direktereferering av DXF/
DWG- eller DWF-filer
Referer DXF/DWG- eller 
DWF-filer direkte i Vectorworks-
prosjektet. 
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Bilde gjengitt med tillatelse f ra James Steinkamp, Steinkamp Photography, og firmaet til James Burnett
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UTOMHUSPLANLEGGING

F A L S D

Som en spesialist innen utomhusplanlegging har det 
aldri vært enklere å balansere tegneprosessen og 
dine teknologiske behov med Vectorworks Landmark. 
2014-Utgaven kan hjelpe deg med å oppnå et 
egendefinert utseende for 2D-terrenget og samtidig 
konstruere en 3D-informasjonsmodell. I tillegg vil 
forbedringer, som f.eks bedre planteskygger, hjelpe 
deg å lage imponerende klientpresentasjoner.

Bedre planteskygger 
Forbedrede planteskygger gir enklere og raskere 
oppretting av situasjonsplaner med interaktive, 
dynamiske skygger for planteobjektene. Du kan 
benytte en skyggestil for hele dokumentet, samtidig 
som du oppretter egendefinerte innstillinger for 
individuelle planter etter behov.
A L D  

Vis areal og volum for terrengendringer
Terrengendringer har nå et alternativ for å innhente 
spesifikk areal- og voluminformasjon som et tillegg til 
den samlede terrenginformasjonen. Dette nye 
alternativet er nyttig for å undersøke en isolert del av 
en terrengmodell.
A L D  

Vis areal og volum for terrengendringer 
Innhent spesifikk areal- og voluminformasjon om 
en isolert del av en terrengmodell.

Bedre planteskygger 
Opprett presentasjonsklare terrengplaner 
med interaktive, dynamiske skygger for 
planteobjektene dine..
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Endring av kotemerkeplassering i terrengmodell 
Plasser og omplasser kotemerker med 
Endringsverktøyet.

Utvidet stikkobjekt 
Du kan sammenhengende følge IDer for 
oppmålingspunkter og punkthøyder.

Redigering av egendefinert plantemerke
Egendefinerte plantemerker kan nå opprettes ved å 
velge forhåndsdefinerte feltverdier istedenfor å måtte 
huske nøkkelord for plantens postfelter. 
L D  

Tilpass vegger til terrengmodellobjekter
Nøyaktig tilpassing av vegger til terrengmodellen er 
forenklet og veldig rask med dette nye alternativet.
A L D  

Mer nøyaktig Send til overflate kommando 
Send til overflate kommandoen er nå mer nøyaktig 
når det plasseres plattinger og terrengmur på terreng-
modellens overflate.
A L D  

Forbedret tilgang til plantedefinisjoner
Du har nå enkel tilgang til å redigere plantedefini-
sjoner i alle fanene i dialogruten for planteinnstillinger. 
L D  

Utvidet stikkobjekt
Stikkobjektet er utvidet til å gi deg mer grafisk 
informasjon og støtte for flere oppmålingskonvens-
joner. Du kan sammenhengende  følge IDer for 
oppmålingspunkter og punkthøyder. 
A L D  

Endring av kotemerkeplassering i terrengmodell 
Plassering og omplassering av kotemerker i 
terrengmodellen foretas fritt med Endringsverktøyet. 
Modellen blir mer tydelig, og det blir lettere å følge 
standarder. Denne funksjonaliteten er letter arbeidet 
med utomhusplaner, beplantningsplaner, og 
situasjonsplaner.
A L D  
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Bedre eksport av shape-filer
Eksport av flere typer data sammen 
med shape-filen gir en eksport med 
høyere kvalitet.

Nytt alternativ for å undertrykke                      
beliggenhetsjusteringen til georefererte data
Dette nye alternativet gir flere valgmuligheter og 
større fleksibilitet ved deling av data fra en .vwx-fil. I 
tillegg åpner det for flere lag og klasser med 
postformater i én enkel .shp-fil. Dette kan hjelpe 
GIS-brukere, planetater, landskapsplanleggere og 
byplanleggere som overholder og/eller kontrollerer 
lovpålagte krav.
A L D  

Forbedret massemodell
Massemodellskygger åpner for arbeid med smarte 
objekter i 3D, samtidig som du oppnår riktig grafikk 
i 2D/plan-fremstillingen. På samme måte som med 
planteskygger, kan massemodellene benytte 
skyggeinnstillinger som omfatter hele dokumentet 
sammen med individuelle egendefinerte skygge-
innstillinger. I tillegg har du nå mulighet til å 
spesifisere informasjon om etasjebruk i en 
massemodellpost. Informasjon om etasjebruk kan 
rapporteres ved å bruke en ny understreng-funks-
jon i regneark, noe som gir deg muligheten til å 
benytte massemodeller i tidlige analyser.
A L D

Ny 2D-polys til 3D-koter modus i                       
Modifiser ifølge post kommandoen
Med en ny modus i Modifiser ifølge post komman-
doen kan du konvertere 2D-polygoner eller polylinjer 
til 3D-koter basert på postdata tilknyttet kildepolygo-
nene. Dette gir en effektiv metode for å konvertere 
shape-filer til brukbare terrengmodellelementer.
A L S D

Bedre eksport av shape-filer
Eksporter shape-fil kommandoen                        
støtter nå eksport av:

• Objekter i flere klasser
• Objekter i flere lag
• Flere objektdata som f.eks objektplassering, 

lagnavn, klassenavn, fargeattributter og 
objektnavn.

L D  

Forbedret massemodell 
Massemodeller kan benytte skyggeinnstillinger som 
omfatter hele dokumentet sammen med individuelle 
egendefinerte skyggeinnstillinger.
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Bilde gjengitt med tillatelse av Lightscape Design, ltd.
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I underholdningsverdenen er de mest vellykkede 
produksjonene et resultat av samarbeid, når alle 
designerne står på like fot og bidrar til det samme 
målet. Med Vectorworks 2014 kan vi hjelpe deg med 
å bli en viktig del av dette samarbeidet. Nye 
muligheter og forbedringer av “lighting device”, 
dokumentasjonsfunksjoner og grafiske utvidelser for 
arrangementplanlegging vil hjelpe deg med å 
balansere behovet for individuell kreativitet med 
kravet om synkronisert og nøyaktig                       
designinformasjon.

DESIGN I UNDERHOLDNINGSBRANSJEN

“Lighting pipe” objekter 
Vi har samarbeidet med Joshua Benghiat Lighting 
Design fra vårt Vectorworks utviklernettverk, og 
resultatet er nye lighting pipe og lighting pipe ladder 
objekter som gir deg spennende nye valgmuligheter 
og forenkler opprettelsen av lyssettingsposisjoner.
S D

Forbedret “Lighting device”
Lighting device objektet har fått en betydelig oppgradering med 
funksjoner som garantert vil gjøre deg mer effektiv.

“Lighting pipe” objekter
Opprett lyssettingsposisjoner 
raskt med nye lighting pipe og 
lighting pipe ladder objekter.

Forbedret “Lighting device”
Lighting device objektet har fått en betydelig 
oppgradering. Det er ikke lenger nødvendig å huske 
navn når du skal tilordne en “label legend”. Istedet 
kan du benytte den nye nedtrekksmenyen i lighting 
device. Se den totale høyden av bjelken ved 
fokuspunktet. Vær fri til å blande din egen informas-
jon med den innebygde informasjonen vha. 
egendefinerte dataposter. Se den simulerte fargen til 
flere “sandwicher”.
S D

Nytt instrument-sammendrag objekt 
Basert på et objekt fra Joshua Benghiat Lighting 
Design. Du har nå fleksibiliteten til å effektivt opprette 
og formatere sammendrag av instrumenter og 
posisjoner med dette utrolige nye plug-in objektet.
S D

Velg fokuserte lighting devices 
Høyreklikk på et fokuspunkt for å velge alle lighting 
devices tilordnet dette punktet.
S D
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Nytt instrument-sammendrag objekt 
Effektivt opprett og formater sammendrag av 
instrumenter og posisjoner.

Endre referansesymbolet til “label legend”
Endre referansesymbolet til label legend direkte i 
label legend manager.
S D

Større presisjon for sekundær vinkelfelt i 
lysinfoposter 
Fremstill strålevinkelen til to aksestråler mer nøyaktig 
med tegn stråle funksjonen.
S D

Two-fer med dimmer og kanal 
Automatisk synkroniser dimmer og kanal på 

dine two-fered lighting devices.

Automatisk tilordne lyssettingsposisjonens       
høyde ved konvertering
Vectorworks tilordner nå trimmehøyden til lysposi-
sjoner ved konvertering av en plug-in eller symbol.
S D

Opprett ny label legend fra eksisterende              
lighting device 
Bruk denne nye kommandoen til å opprette en label 
legend fra ethvert eksempel som du opprettet på en 
eksisterende lighting device.
S D

Finn label legend i ressurspaletten med           
kontekstmenyen
Nå får du en rask visning av label legend i ressurspal-
etten ved å høyreklikke på en lighting device og 
benytte dette nye kontekstmenyvalget. 
S D

Autoassosiering for “Convert to                          
accessory” kommandoen
Du kan assosiere plasserte tilbehør til en lighting 
device med denne nye kommandoen.
S D

Støtte for fokuspunktvalg for “Create event 
seating” kommandoen
Vi har lagt til et nytt alternativ i Create event seating 
kommandoen, slik at du kan nøyaktig plassere 
sitteplasser med radene mot et fokuspunkt. 
Fokuspunktvalget er også tilgjengelig når sitteplas-
soppsett redigeres.
S D

Two-fer med dimmer og kanal
På dine dimmer per kanal show, synkroniseres 
automatisk dimmer og kanal på dine two-fered 
lighting devices.
S D
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Vectorworks scripting med Python 3 
Gled deg over støtte for Python 3 når du oppretter 
egendefinerte script, objekter og kommandoer.

Plug-in manager 
Vi har organisert og redesignet plug-in 
manageren for å gi enklere tilgang til 
informasjon om dine plug-ins.

 
Det kan kreve tålmodighet å bruke et generelt 
DAK-program til å møte de unike omstendighetene i din 
prosjekteringsprosess eller realisere dine visjoner. 
Scripting har alltid gitt enkelte av våre kunder muligheten 
til å balansere tidsbruken og utgiftene deres når 
visjonene skal realiseres. Scripting har også gitt vårt 
Vectorworks utviklernettverk muligheten til å tilby 
spesialiserte verktøy for våre mest kreative designere. 
Nå har Vectorworks åpnet for Python 3 
programmeringsspråket, med biblioteker som går langt 
inn i operativsystem, internett, analyse, visualisering og 
mye mer. Se frem mot nye, dynamiske og tilknyttede 
tegneverktøy fra vårt utviklernettverk, og muligheten til å 
lage egne applikasjoner tilpasset dine behov.

Vectorworks scripting med Python 3
Denne nye funksjonaliteten danner grunnlaget for 
fremtidige generasjoner av innovative Python-program-
merere. Med Python-script kan utviklere opprette doku-
mentscript, i tillegg til eksterne plug-in parametriske 
objekter, verktøy og kommandoer.
B A L S D

Plug-in manager
Du vil sette pris på denne velorganiserte og rede-
signede plug-in manageren som tilbyr en konsistent 
måte å behandle Vectorworks-baserte script og 
plug-ins.
B A L S D

FØRSTEKLASSES SCRIPTING
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Bilde gjengitt med tillatelse av LMcad archviz studios



Nyheter i Vectorworks 2014     25    

ROBUST RENDERING

Teksturheving
Dine utvendige og innvendige renderinger kan nå gjøres 
enda mer realistiske med teksturheving.

I din bransje må du ofte konkurrere om prosjektene, 
eller presentere visualiseringer av dine tegninger i 
ulike trinn av prosjektsyklusen. En stor fordel med at 
Vectorworks har et integrert renderingprogram, 
Renderworks, er at du kan raskt opprette visualiser-
inger med høy kvalitet uten at du trenger å være 
noen ekspert eller bruke ekstra tid på dette. Og i 
2014-utgaven har vi to nye funksjoner som tar 
visualiseringene dine til et helt nytt nivå.

Teksturheving 
Renderworks-brukere har aldri før opplevd en 
renderingkvalitet lik den de får i 2014-utgaven. 
Alternativet for teksturheving gjør det mulig å lage 
svært realistiske renderinger med materialer slik som 
gress, tepper, vann, murstein og stein. 
R

Bilder for mursteinsnyanser 
Mange nye, flotte bilder av murstein følger med 
Renderworks og er klar til å brukes og redigeres for 
teksturering av dine prosjekter. I tillegg finnes også 
nye nyanser, som lar deg kontrollere flere bilder som 
representerer flere murstein. Det er også mulig å 
justere hvor kornete fugene/mørtelen er mellom 
murstein og fliser.
R
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Vi har brukt tid på mange forbedringer til fordel for våre 
abonnenter. Vectorworks Service Select abonnenter 
får mettet sitt behov for opplæringsmaterialer, 
Vectorworks-ressurser og mobil Vectorworks-funk-
sjonalitet. I 2014-utgaven vil du merke et antall 
forbedringer, så logg på Vectorworks Service Select 
portalen i dag for å begynne å dra nytte av disse store 
fordelene. Hvis du ikke er abonnent, kan du kontakte 
oss for informasjon om hvordan du kan bli medlem.                

Nye Vectorworks-bibliotek
Vi har lagt til et stort utvalg nye Vectorworks-symbol-
bibliotek og teksturbibliotek av beste kvalitet. Disse 
ser bra ut på tegningene dine:

Nye opplæringsressurser
I opplæringsdelen av Vectorworks Service Select 
portalen vil du finne flere enn 190 opplærings-
ressurser, inkludert videoer og dokumenter tilpasset 
de ulike bransjene som bruker Vectorworks-
programmer. Enkelte av ressursene fokuserer på nye 
brukere, og lærer deg det grunnleggende om alt fra 
Vectorworks-grensesnittet til hvordan vanlige verktøy 
og kommandoer brukes. I tillegg tilbyr vi et utvalg 
dyptgående veiledninger om ulike tema som lærer 
deg de anbefalte metodene for effektive 
arbeidsrutiner. Du vil finne noe som interesserer deg 
uansett om du er en ny bruker eller på vei til å bli en 
rutinert bruker eller ekspertbruker.

• Artinox & Franke vasker
• Arroway Textures™ tre nr. 1
• Arroway Textures betong nr. 1
• Arroway Textures fliser nr. 1
• Arroway Textures parkett nr.  1
• Arroway Textures teglstein
• Arroway Textures stein 1
• Arroway bildefyll 1
• B&B Italia Bend sofa
• Bradley inventar og tillegg
• Girsberger kontormøbler
• Greenscreen® Trellising System

• Utomhus stein og kampestein
• RINN teksturer
• Stillas
• Oppdatert Altman belysning
• Oppdatert DTS belysning
• Oppdatert ETC belysning
• Oppdatert Martin® belysning
• Oppdatert Mole-Richardson belysning
• Oppdatert Robe belysning
• Oppdatert Wybron belysning
• Vitra Eames møbler
• Nye VBvisual planter 

VECTORWORKS SERVICE SELECT
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VECTORWORKS 2014 FUNKSJONSTABELL

BEST INNEN 3D-MODELLERING
Rask interaktiv visning ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Forsterket gjennomreiseverktøy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Røntgenbalg ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Konisk flate verktøy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vridningsverktøy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rotert plan og 3D-utsnitt ✓ ✓ ✓ ✓

BEDRE BIM-VERKTØY
Mulighet til å utflate snitt=viewporter på tegnelag ✓ ✓ ✓ ✓

Opprett snitt-viewport fra utklippskuben ✓ ✓ ✓ ✓

Sammenføying av dupliserte eller flyttede vegger ✓ ✓ ✓ ✓

Takforbedringer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Overfør rometikett-egenskaper ✓ ✓

Viewport-markørinnstillinger ✓ ✓ ✓ ✓

Formede vinduer ✓ ✓ ✓

Glassåpninger for dører ✓ ✓ ✓

Markørvalg for hengselretning i dører og vinduer ✓ ✓ ✓

Tredje vange for trapper ✓ ✓

Ulike pilretninger for trapper i øvre og nedre etasje ✓ ✓

Autohybrid skjulte linjer innstillinger ✓ ✓ ✓ ✓

Forbedret renummerering i standardmerknadsoversikter ✓ ✓ ✓ ✓

B  Basis A  Architect L  Landmark S  Spotlight D  Designer R  Renderworks



28        Besøk oss på www.dakantus.no for mer informasjon.

STØRRE FIL-INTEROPERABILITET
Publiseringskommando ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

IFC-forbedringer ✓ ✓ ✓

Beregne regneark på nytt før utskrift ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DXF/DWG forbedringer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mulighet for eksport av alle synlige objekter i lag med Eksporter 3DS og Eksp. Parasolid X_T kommandoene ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nye kommandoer for å dele og slå sammen postformater ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

INTEGRERTE, ROBUSTE RENDERINGSVERKTØY
Teksturheving ✓

Bilder for mursteinsnyanser ✓

STØRRE EFFEKTIVITET
Punktmatriser kan avgrenses ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Forsterket Synlighetsverktøy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Velg lignende objekter etter plan ✓ ✓ ✓ ✓

Forhåndsvisning av fonter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Forhåndsvisning i Speilvendingsverktøyet ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Forbedret Juster henvisningslinje kommando ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Forhåndsvisning av opasistet i attributtpaletten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Forenklet 2D-poly kommandoen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Utvidet Endringsverktøy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kontekstmeny for raskere redigering av knekkpunktbaserte objekter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ellipse fra senter modus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Speilvendt symbol viser advarsel om andre ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Varsel om finjustering ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Forskyv ikke-justert målsettingstekst ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

B  Basis A  Architect L  Landmark S  Spotlight D  Designer R  Renderworks
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Skjul utdaterte viewportrammer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Måling av modellrommet i visningslag-viewporter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Klasser og lag har “nytt”-alternativ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Forbedret symboldialogrute ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bevegelig referansepunkt observeringsvisning ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sammenslåtte målsettings- og kjedemålsettingsobjekter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rotasjonsfølsomme høyde- og breddemerker ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Splitt- og Trimmeverktøy har ny modus for valgte objekter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vis Z-høyden til 2D/3D-symbol i objektinfopaletten i 2D/plan-utsnitt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Skjulte linjer benytter flertrådskjøring på Macintosh ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nytt kriterie for objektutvalgsstatus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hjelpemenyen gir tilgang til nettbaserte ressurser ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LEDENDE I DESIGN INNENFOR UNDERHOLDNING
Forbedret “Lighting device” ✓ ✓

Velg fokuserte lighting devices ✓ ✓

“Lighting pipe” objekter ✓ ✓

Nytt instrument-sammendrag objekt ✓ ✓

Endre referansesymbolet til “label legend” ✓ ✓

Større presisjon for sekundær vinkelfelt i lysinfoposter ✓ ✓

Automatisk tilordne lyssettingsposisjonens høyde ved konvertering ✓ ✓

Opprett ny label legend fra eksisterende lighting device ✓ ✓

Finn label legend i ressurspaletten med kontekstmenyen ✓ ✓

Autoassosiering for konverter til tilbehør kommandoen ✓ ✓

Støtte for fokuspunktvalg for “Create event seating” kommandoen ✓ ✓

Two-fer med dimmer og kanal ✓ ✓

B  Basis A  Architect L  Landmark S  Spotlight D  Designer R  Renderworks

STØRRE EFFEKTIVITET (FORTSETTER)
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LEDENDE INNENFOR UTOMHUSPLANLEGGING
Bedre planteskygger ✓ ✓ ✓

Forbedret massemodell ✓ ✓ ✓

Endring av kotemerkeplassering i terrengmodell ✓ ✓ ✓

Mer nøyaktig Send til overflate kommando ✓ ✓ ✓

Redigering av egendefinert plantemerke ✓ ✓

Forbedret tilgang til plantedefinisjoner ✓ ✓

Utvidet stikkobjekt ✓ ✓ ✓

Vis areal og volum for terrengendringer ✓ ✓ ✓

Nytt alternativ for å undertrykke beliggenhetsjusteringen til georefererte data ✓ ✓ ✓

Tilpass vegger til terrengmodellobjekter ✓ ✓ ✓

Ny 2D-polys til 3D-koter modus i Modifiser ifølge post kommandoen ✓ ✓ ✓ ✓

Bedre eksport av shape-filer ✓ ✓

FØRSTEKLASSES SCRIPTING
Vectorworks scripting med Python 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Plug-in manager ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

VECTORWORKS SERVICE SELECT
Nye Vectorworks-bibliotek ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nye opplæringsressurser ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

B  Basis A  Architect L  Landmark S  Spotlight D  Designer R  Renderworks
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Bilde gjengitt med tillatelse av Torsten Hild



Systemanbefalinger 
Mac OS X 10.6.8 eller nyere 
QuickTime 7.7.0 til 7.7.3 
Intel Core 2GHz eller bedre 
 
Windows XP SP3 | Vista SP2 | Windows 7 SP1 | Windows 8 
QuickTime 7.7.0 til 7.7.3 
Pentium 2GHz eller bedre

RAM* 
4GB eller mer er sterkt anbefalt 
8GB anbefales for store filer og kompleks rendering

Grafikk 
Skjermoppløsning 1280x800 eller større 
Minimum 512MB VRAM, 1GB+ VRAM anbefalt for rendering av høy kvalitet 
Støtte for OpenGL v2.1 eller nyere for best opplevelse med skjermkort

* Vectorworks 2013 og Vectorworks 2014 inneholder forbedringer som legger 
en betydelig byrde på skjermkortet. Ytelsen og kvaliteten på grafikken som 
kommer av økt navigasjon og bedre OpenGL-skygger avhenger direkte av 
hastigheten og minnet til skjermkortet. Disse nye funksjonene kan gi en veldig 
rask og smidig opplevelse på egnet maskinvare, men en merkbart tregere 
opplevelse på eldre eller inkompatibel maskinvare. Generelt vil et kraftigere 
skjermkort gi en bedre Vectorworks-opplevelse. 

For å se den nyeste og mest oppdaterte tekniske informasjonen, besøk vår 
Knowledgebase på nettsiden http://kbase.vectorworks.net

Se www.vectorworks.net/sysreq/ for oppdatert informasjon.
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