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Versiotiedot
Alta löydät CADMATIC Building 2021T3 -versiotiedot.

Versiotiedoissa käytetään seuraavia merkintöjä:

l Tiedostojen ja polkujen nimet sekä muuttujat on merkitty kursiivilla.
l Käyttöliittymässä näkyvät käskyt, vaihtoehdot, valinnat ja ikkunoiden nimet on merkitty

lihavoinnilla.

Uudet ja parannetut ominaisuudet
Osan sijainti IFC-mallissa Jos kuvassa on modulilinjasto ja se viedään IFC-malliin, tällöin

myös rakennus- ja rakenneosan sijainti linjastolla kirjataan
CADMATIC_location -propertysetin Modulisijainti -propertyyn.

BEC-tietojen optimointi IFC-generoinnissa voidaan valita, viedäänkö kaikille elementeille
kaikki BEC-tiedot vai optimoidaanko tietoja elementtityypeittäin.
Optimointi ei koske aikataulutietoja. Tämä uusi ominaisuus on
toteutettu IFC-tietomallin koko-optimoinnin vuoksi. Mallin kokoa
saadaan pienennettyä, jos osille kirjataan vain ne tiedot, jotka
koskettavat kyseistä osaa.

Sammutettujen tasojen IFC-
generointi

IFC-generointiin on lisätty kohta, jolla voidaan valita, viedäänkö
myös sammutettujen tasojen osat IFC-malliin. Asetus löytyy IFC-
asetukset -välilehdeltä. Näin esimerkiksi pohjakuvassa
sammutetut syvennykset saadaan kuitenkin IFC-malliin näkyviin.
Toisaalta tämä mahdollistaa malliin kirjattavien osien suodatuksen
myös tasojen avulla.

Perustustoimintoon
muokkaustyökaluja

Perustustoimintoja on laajennettu uusilla muokkaustyökaluilla.
Usean perusmuurin muokkaustoiminnolla voidaan muuttaa
kaikkien valittujen perusmuurien tietoja yhdellä kertaa. Toiminto
on erittäin hyödyllinen silloin, jos esimerkiksi tulee tarve muuttaa
perustusratkaisua kokonaisuudessaan tai perustusten korkeus
muuttuu. Toinen uusi muokkaustoiminto koskee myös
perusmuureja. Tällä toiminnolla voidaan yhdelle perusmuurille
määritetty päätymuoto kopioida kaikkiin haluttuihin
perusmuureihin. Toiminto nopeuttaa päätymuotojen määrittelyä
monissa tapauksissa merkittävästi.
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Sokkelipalkkeihin
väliseinätyyppejä

Perustustoiminnon sokkelipalkkien tyyppivalikoimaan on lisätty
molemmin puolin eristetyt vaihtoehdot. Sokkelipalkin
muokkaukseen lisätty toinenkin korkoarvo, jolla sokkelipalkin
alareunasta voidaan tehdä vino.

Liimapuupalkit
ristikkotoimintoon

Kattoristikkotoimintoa on laajennettu tukemaan liimapuupalkkeja.
Tuettuja palkkityyppejä ovat harja-, kiila-, maha- ja
bumerangipalkki. Palkit määritetään samassa käyttöliittymässä
kuin kattoristikot. Palkeista voidaan tuottaa pohjakuvaesiintymien
lisäksi lomakkeet. Palkkeihin voidaan lisätä reikiä ja ne kirjautuvat
IFC-tietomalliin.

Raudoitehakojen esitys
raudoitelomakkeilla

Betoniseinäelementtiä kiertävät haat on mahdollista muuttaa
esitystavaltaan jakoalueeksi. Valinta tehdään lomakkeita luodessa.
Aukon haat ja kuoresta toiseen menevät haat esitetään yksittäin.
Jakoaluemerkinnän käyttäminen selkeyttää monessa tilanteessa
raudoitekuvaa, etenkin jos elementin kuoressa on myös paljon
lisäraudoitteita.

Parametrinen raudoitus Parametrisellä raudoituksella voidaan helposti luoda pilari- ja
palkkiraudoituksia anturoihin, betonielementteihin ja pohjakuviin.
Raudoitukset määritellään käyttöliittymässä, jossa määrityksiä
voidaan myös tallentaa jatkokäyttöä varten. Suunnitelmaan
toiminnolla tuotettu raudoitekokonaisuus koostuu yksittäisistä
raudoitteista, eli niitä voidaan vielä tarvittaessa muokata samaan
tapaan kuin muitakin yksittäisiä raudoitteita. Toiminnolla tehdyt
raudoitteet luetteloituvat ja kirjatuvat IFC-malliin kuten muutkin
raudoitteet.

Betonielementtilaatalle
eriste

Betonielementtilaatan työkaluja on laajennettu tukemaan myös
eristeen lisäystä elementtiin. Eriste ja sen geometria voidaan
tuoda joko tasorakenteesta lukemisen yhteydessä, mikäli
tasorakenne sisältää betonilaatan alapuolisen eristeen, tai
määrittää laattalomakkeeseen erillisellä eristetyökalulla. Eriste
huomioidaan automaattisesti leikkauksissa, 3D:ssä sekä IFC-
viennissä.

Ontelolaattojen eristeen
poisto

Vapaamuotoinen reikä -toiminnolla voidaan poistaa eristetystä
laatasta eriste osoitetulta alueelta.

TT- ja HTT-laatoille
lomakeluettelointi

TT- ja HTT -laatoille on lisätty tuki lomakeluettelointi-toimintoon.
Luetteloinnin toimintaperiaate on samanlainen, kuin ontelo- ja
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kuorilaatoille on ollut jo aiemminkin. TT ja HTT -laattojen
lomakkeet ovat tulostettavissa Building-sovelluksen
lomaketulostuksella.

Leikkaustoiminnon
laajennus

Jo tehtyyn leikkaukseen on nyt mahdollista lisätä osia, jotka eivät
ole alkuperäisellä leikkauslinjalla. Toiminto käynnistyy
leikkauskuvannosta ja -merkinnästä. Toimii vain uusille
leikkauksille.

Projektipuuhun suodatus Projektipuuhun on lisätty suodatusmahdollisuus. Syöttämällä
hakukenttään etsittävän merkkijonon ja valitsemalla suodatuksen,
näytetään projektipuussa vain merkkijonosuodatukseen osuvat
osat. Suodatus eroaa etsinnästä siinä, että etsinnässä näytetään
kaikki puuhun kuuluvat osat ja aktivoidaan niitä yksitellen, kun
etsintäpainiketta painetaan, kun taas suodatuksessa näkyvät vain
nämä suodatuksen mukaiset osat.

Yleinen
korkomuutostoiminto

Aputoimintoihin on lisätty uusi toiminto, jolla voidaan muuttaa
minkä tahansa, yhden tai useamman, osan korkoa yhdellä kertaa.
Uusi korko voidaan syöttää joko absoluuttisena arvona, jolloin
kaikki valitut osat saavat tämän saman uuden koron, tai
siirtymänä, jolloin kullekin osalle lasketaan uusi korko suhteessa
osan alkuperäiseen korkoon. Toiminnolla voidaan siis helposti
muuttaa vaikka koko suunnitelman korkoja tarvittaessa.

Puurungon naamakuva Puurungoista voi jatkossa luoda naamakuvat, jotka helpottavat
rungon visualisointia. Naamakuviin voi lisätä esimerkiksi mittoja
tai tekstejä.

Osien IFC-tietoja
paranneltu

Muokattu seinille, tasorakenteille, profiileille ja betonielementeille
kirjattavia IFC-tietoja (mm. reference ja type -tietoja).

Raudoitteiden IFC-
kirjaukseen optioita

Poistettu IFC-generoinnin Värit-välilehdeltä raudoitevärit listasta
ja lisätty uusi välilehti, jossa voi lisätä tällä hetkellä tuettujen
erilaisten raudoitteiden kirjoitusta/värejä.

Raudoitteen luokkatieto Uusi toiminto, jolla voidaan lisätä raudoitteelle luokkatieto. IFC-
generoinnissa voidaan suodattaa raudoitteita luokkatiedon
perusteella.

Kerroskuvien
hyödyntäminen viitekuvina

Kun projekti luodaan käyttäen apuna kerrosasetuksia (eli jokainen
kerros on omassa tiedostossaan ja ne tiedostot kytkettynä
toisiinsa), voidaan kaikki kerrokset tuoda uudella toiminnolla
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helposti viitekuviksi aktiivisena olevaan kuvaan. Viitekuvien
asetuksia voidaan muokata Oletusasetuksista.

Profiilin koron poimiminen
kuvasta

Profiilin korko voidaan poimia myös ristikosta, perustuksista ja
seinästä.

Kattojen hyödyntäminen
ristikkotoiminnossa

Pohjakuvaan piirrettyjä kattoja voidaan jatkossa hyödyntää
ristikkotoiminnon apuna. Pohjakuvasta osoitetaan katon
poikkileikkaus, jolloin ristikkotoiminto poimii tarvittavat tiedot.

Ristikkotoimintoon
käyttöliittymäparannuksia

Käyttöliittymän käytettävyyttä on paranneltu. Myös ohjetta
päivitetty.

Pilari- ja palkkielementin
vienti pohjakuvaan

Pilari- ja palkkielementin pohjakuvaan vientiä on parannettu siten,
että päivittäminen on mahdollista. Uudistus yhdenmukaistaa
elementtitoimintoja.

Monimuotoisten verkkojen
venytys

Betonielementeissä käytettäville verkoille lisätty
venytystoiminnot. Verkkojen muokattavuus paranee.

Betonielementtilaatan
korkomerkinnän laajennus

Elementin koron voi päivittää myös naamakuvalomakkeessa
olevasta korkomerkinnästä.

Betoniseinäelementin
eristeiden määrät

Painopisteen laskennan yhteydessä lasketaan elementin
eristeiden määrä. Määrät kirjataan uuteen tietolohkoon (CPH_
ELEMTIETO_SW_2021T3) sekä lisätään lomakkeelle luettelona.

Betonilaattaelementin
leikkaukset

Leikkaukset on muutettu symboleiksi, jolloin niitä voidaan
päivittää. Viivojen piilotukseen lisätty betoniseinästä tutut
katkaise/piilota -toiminnallisuudet.

Raudoiteverkon
leikkaukselle lisämäärityksiä

Raudoiteverkon leikkauksen määrittäminen tapahtuu
samanlaisella käyttöliittymällä kuin millä verkot muutoinkin
määritellään. Näin verkosta saadaan oikean kokoinen ja verkko on
myös muokattavissa. Uusi tekniikka mahdollistaa pystyverkkojen
käyttämisen rakennekuvissa.

Raudoitekuvat omille
lomakkeille

Betoniseinäelementin raudoitekuvat voidaan jatkossa jakaa
kahdelle eri lomakkeelle. Näin jää enemmän tilaa merkinnöille.

Sähkötarvikkeisiin putki Betonielementtien sähkötarvikkeisiin on lisätty putki, jota voidaan
käyttää kojerasioiden sijaan.

Paaluluetteloon asetuksia Paaluluetteloa on nyt mahdollista muokata halutunlaiseksi.
Ainoastaan numero on pakollinen tieto, muut tiedot voidaan
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valita.

Salaojaputkille tyyppi Salaojaputkille on lisätty kenttä, johon voidaan kirjoittaa putken
tyyppi. Näin ollen salaojatoimintoja voidaan käyttää myös
sadevesien hallintaan. Tyyppi huomioidaan myös luetteloinnissa.

Raudoiteulosvedon
parannukset

Raudoitteen ulosvedon sijoituspistettä voidaan vaihtaa tabilla ja
kiertokulma on itse osoitettavissa.

Jakoraudoite Jakoraudoitteen merkintään on lisätty muokkaustoimintoja.
Aluetta voidaan venyttää ja venytyksen myötä kappalemäärä
päivitetään tarvittaessa. Jakoalueen merkinnän paikkaa ja kokoa
voidaan myös muokata.

Tekstikokojen käsittelyt Lisätty puuttuneet testikokojen käsittelyt toimimaan
oletusasetusten tekstikoko-ohitusten mukaisesti.

Puurungon ja puuelementin
viitemerkintä

Puurungon ja puuelementin viitemerkintä on yhtenäistetty
muiden profiiliviitemerkintöjen kanssa. Viitemerkinnän
esitystapaa voi muokata oletusasetuksista.

Betoniseinäelementin
tunnus pohjakuvassa

Pohjakuvaan viedyn ja siellä siirretyn tunnuksen paikkaa ei enää
nollata päivityksen yhteydessä. Päivitetty tunnus siis pidetään
samassa kohdassa, kuin mihin se on siirretty.

Ristikoille vapaa lovettu
tuki

Lisätty uusi tukityyppi, joka on vapaa lovettu. Tuen voi sijoittaa
mihin kohtaan ristikkoa tahansa ja loven leveyden ja korkeuden
voi itse määrittää.

Ontelolaatan syvennykseen
palkki

Puolikkaan ontelolaatan kokoiselle kylpyhuonesyvennykselle on
nyt myös mahdollisuus lisätä palkki.

Omien profiilimääritysten
hallinta

Käyttäjän profiilimäärityksiin on lisätty lista, jota voidaan käyttää
uusien määritysten apuna. Listasta tuplaklikkaamalla vanha
määritys saadaan muokattavaksi. Lista mahdollistaa myös
vanhojen määritysten poistamisen. Muokkaus ja poisto toimii
ainoastaan 2021T3 jälkeen luoduille profiileille.

Paalujen korot Paalujen korot muutettu seuraamaan Oletusasetuksissa valittua
m/mm -asetusta.

Tasorakenteen syvennykset Tasorakenteeseen voi laittaa syvennyksen aivan laatan reunaan.
Tämä auttaa esimerkiksi porrashuonelaattojen suunnittelussa, kun
leuat voidaan merkitä jo pohjakuvaan ennen elementointia.
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Betoniseinäelementin
leikkaukset vapaasti
sijoiteltaviksi

Betoniseinäelementin leikkaustoimintoon on lisätty vaihtoehto,
jolla leikkauksen voi sijoittaa myös muualle kuin elementin kanssa
lukitulle linjalle. Leikkauksen voi sijoittaa myös muulle kuin
päälomakkeelle.

Pilari- ja palkkielementin
vienti pohjakuvaan

Pilari- ja palkkielementin pohjakuvaan viedylle
poikkileikkaukselle/päältäkuvannolle on lisätty päivityspoiminto.
Jos pilarin poikkileikkausta tai palkin päältä kuvantoa muokataan
lomakkeella, voidaan muutos päivittää pohjakuvaan.

Perustuksille reikätuki Perustuksiin voi jatkossa lisätä reikiä ja reiät näkyvät leikkauksissa,
3D-malleissa ja IFC-mallissa.

Omien profiilimääritysten
hyödyntäminen

Omia profiilimäärityksiä voidaan käyttää apuna betonielementtien
suunnitelmissa, kunhan profiilit ovat elementtitoimintoja tukevia.
Ei siis tueta I- ja C -muotoja. Omalle profiilimääritykselle voidaan
lisätä BEC-tiedot, kunhan profiilin ensin tyypittää
betonielementiksi Elementtityypitys -toiminnolla.

Raudoiteluettelointi Jakoalueen merkintä poistetaan raudoiteluettelon luonnin
yhteydessä ja korvataan uudella, jos merkinnän tyypiksi on valittu
Merkintä tunnustekstinä.

Perustustoiminnon
parannuksia

Rakennekerroksen venyttäminen muokattu samanlaiseksi kuin
seinällä. Perustus valitaan vain kerran, jonka jälkeen valitaan
venytettävä kerros.

Betonielementtitoiminnossa Osoita pohjakuvasta -vaihtoehto
lukee perustuksilta myös varausmerkinnät ja reiät.

Omien sähkötarvikkeiden
lisäys

Betonielementtien sähköistystoimintoon on nyt mahdollista lisätä
omia sähkötarvikkeita. Tarvikkeet on helpoin lisätä muokkaamalla
olemassa olevia symboleita ja lisäämällä osan määritykset sille
varattuun tiedostoon.

Building-pientalo -
esimerkkikuva

Building-pientalo -esimerkkikuvaa päivitetty. Esimerkkikuva löytyy
Tiedosto > Hakemistot > Esimerkkikuvat.

Profiileista reikien ja
syvennysten lukeminen
elementteihin

Profiileihin sijoitetut reiät ja syvennykset luetaan suoraan
betonisiin pilari- ja palkkielementteihin. Reikien pitää olla
kohtisuorassa profiilia vasten. Esikatselukuvassa näytetään
naamasuuntaiset reiät. Ulkonemaa ja mielivaltaisesti sijoitettuja
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reikiä ei tueta.

Luettelot käännetyissä
koordinaatistoissa

Oletusasetusten Luettelo -välilehdelle on lisätty asetus, jolla
voidaan valita, tehdäänkö määräluettelot lukusuunnan mukaisesti
vai maailman koordinaatiston mukaisesti.

Energialaskenta Energialaskennan energiatodistusrekisterin kirjautumiseen lisätty
mahdollisuus näyttää salasana.

Energiatodistusrekisterin viennin tarkastuksiin lisätty selkeämmät
virheilmoitukset, esim. merkkijonojen maksimipituuksista.

Korjatut virheet
l Profiilin poikkileikkaus piirtyminen väärään kulmaan käännetyssä koordinaatistossa.
l Raudoitteiden piirtyminen väärään kulmaan käännetyssä koordinaatistossa.
l Reagoinnin aiheuttama koordinaatiston nollautuminen korjattu.
l Rakenneseinät lisätty reaaliaikaiseen 3D-generointiin.
l Pilareiden ja ontelolaattojen lovien IFC-kirjoitusta parannettu niin, ettei vanhoja

symbolimäärityksiä printata komentoriville.
l Salaojaputkitoiminnossa oleva Poimi korko osoittamalla anturaa kuvasta -toiminto päivitetty

tukemaan uusia perustustoimintoja.
l Korkomerkintätoimintoon tehty parannuksia käytettävyyteen. Jos korko lisätään aiempia

merkintöjä hyödyntäen, tällöin merkinnän asentoa vaihdetaan Shift+F11 -yhdistelmällä.
Muutoin asento poimitaan aiemmalta merkinnältä.

l Katkaistun ja saumoitetun seinän aiheuttama kaatumisongelma korjattu.
l Building-mitoitusten laattamitoitus korjattu. Kulmaa ei aina asetettu. Korjattu myös

kirjoitusvirhe.
l Betonilaattaelementin mitoitukset siirretty mitoitustasolle 0-tason sijaan.
l Betonilaattaelementin tarviketoiminto korjattu.
l Lovien määrä katkaisuluettelossa.
l Betoniseinäelementtien verkoissa ollut valintaongelma korjattu. Verkkovalinta jäi tietyillä

vaihtoehdoilla jumiin.
l Elementeissä, rakenneseinissä ja tasorakenteessa olevien verkkojen 3D- ja IFC-generointia

korjattu.

CADMATIC SOFTWARE SOLUTIONS



CADMATIC Building
Release 2021T3

8

l Pohjakuvapilarit (2D) korjattu jatkumaan uusiin kattoihin 3D ja IFC-malleissa, jos valinta on
päällä 3D-generoinnin asetuksissa. Korjattu 3D-generointi käyttämään myös pilarille syötettyä
korkeutta, jos pilarin ei haluta jatkuvan kattoon.

l 3D-generoinnissa ollut korkovirhe sai ontelolaatat piirtymään väärään korkoon leikkauksessa,
joka tehtiin 3D-generoinnin jälkeen.

l Nosta seinä kattoon -toiminnon toleransseja paranneltu.
l Raudoitejakoalueen raudoitteen kopiointi muutti alkuperäistä linkitystä.
l Kirjoitusvirheitä korjattu.
l T-profiilin sijoituskulma korjattu.
l Ikkunan paikka raahauskuvassa korjattu.
l Salaojakaivon korkomerkintä piirtyi päivityksen yhteydessä väärin, jos esitystapaa on käyty

vaihtamassa asetuksista sijoituksen ja päivityksen välissä.
l Reikäkytkennän aiheuttama poikkeus korjattu. Reikäkytkentä ei tunnistanut valittua osaa, jos

osa oli jokin muu kuin betonilaatta.
l Paalukoron poiminta muutettu hyväksymään uusi antura ja perusmuuri.
l Ikkuna- ja oviaukot eivät näy kaikissa IFC-katseluohjelmissa, kun IFC-vientitapana on ollut

Seinät rakennekerrosryhmänä. Vientitavaksi suositellaan käytettävän vaihtoehtoa Yhtenä
seinänä.

l Reikämuutosten päivittymistä ristikoissa ja seinissä parannettu reaaliaikaisessa 3D:ssa.
l 3D-generointia parannettu monimuotoisten lappeiden osalta.
l Pohjakuvapilarit katon alla lisätty näkymään myös leikkauskuvissa.
l Valintatyyli vaihtui systeemirei'itys toiminnon yhteydessä. Korjattu myös muita teoreettisia

paikkoja.
l Puuttuvista symboleista syntynyttä listaa komentorivillä optimoitu.
l Piirrä yksi runkolinja -toiminnolla tehtyjen puurunkojen kaikkia osia ei voinut muokata. Oven

päällä ollut runko-osa ei lukenut korkoja oikein.
l Tasorakenteen reagointia korjattu. Jos ryhmävalinta oli pois päältä, ei tasorakenteen kopiointi

toiminut oikein.
l Tasorakenteen muokkaus kadotti 3D-linkitystiedot tasorakenteelta ja näin ollen

tasorakenteen 3D ei päivittynyt enää automaattisesti reaaliaikaiseen 3D:hen.
l Perustustoimintojen toimivuutta korjattu käännetyissä koordinaatistoissa.
l Perustusten piirtoon lisätty pilarianturoiden asetusten tallennus.
l Korjattu sokkelipalkkien korkojen asettamista piirtämisen yhteydessä.
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l Asemakaavatoiminnoissa olevaan Rakennuksen kehä -toimintoon lisätty kattojen ja
hirsiseinässä olevien ovien huomiointi.

l IFC-mallin järjestelmiä korjattu. Verkot ja kiinnityslevyt kirjattiin väärille järjestelmille.
l Kerroksen kuvausta ei täytetty Buildingin kerrostiedot -luokkaan. Kerrostietojen yksittäisen

kerroksen kuvaus -tieto jäi aina tyhjäksi.
l Murretun pulpettikaton alempi lape ei mennyt samalla tavalla harjakorkeudella ja

tukikorkeudella piirrettyihin kattoihin.
l Räystään reunarasteri muokattu seuraamaan päädyn muotoa 3D-mallissa.
l Puuelementtien luettelointia korjattu tunnusten osalta. Tunnuksia ei kirjattu tarkkeeseen

oikein, jos osoitettuun rungon sijaan lomake.
l Seinien jatkumista kattoihin paranneltu 3D:ssä. Nyt sekä vanhojen, että uusien kattojen alla

olevat seinät jatketaan kattoon.
l Korjattu IFC-mallissa esiintyneitä virheitä. Liittyivät tiloihin ja perustuksiin.
l Reaaliaikaisen 3D:n kautta tehty perustusten korkosiirto (siirrä-komennolla z-suunnassa) ei

päivittänyt korkoa osalle.
l Peilatut kaiteet piirtyivät julkisivuihin väärin päin. Korjattu myös kaiteiden, tasorakenteiden ja

lautatasojen logiikkaa seinien taakse/sisään jäämisen osalta.
l Puuelementin paneeliluettelon (määräluettelointi) kokokerroin korjattu.
l Betonielementtilaattojen raudoitusten alustamattomia korkoja korjattu.
l TT240/800 -laatan symbolimääritys korjattu. Viallinen symboli vaikutti 3D-malleihin.
l Anturalle 3D-generoinnissa annettu väri ei vaikuttanut malliin.
l Reaaliaikainen 3D teki Zoomaa kaikki -operaation aina ontelolaattojen generoinnin jälkeen.

Poistettu turha zoomaus.
l Generoitujen 3D-osien poistaminen kuvasta poisti myös 2D-ristikot silloin kun reaaliaikainen

3D oli päällä.
l Reagointiongelmia korjattu. Ilmeni esimerkiksi reiän kopioinnissa ja kopion päivittymisessä

reaaliaikaiseen 3D:hen.
l Betonielementtilaattaan tuli väärä symboli, kun ensin oli lisätty uloketarvike sivusuunnista.
l Pilareiden raudoitukset piirtyivät väärään kohtaan IFC:ssä. Myös erilliselle raudoitekuvannolle

lisätty tuki IFC-generointiin.
l Anturalinjan katkaisutoimintoa paranneltu käännetyillä koordinaatistoilla.
l Profiileiden piirtymistä reaaliaikaiseen 3D:hen paranneltu. Kerrosrajauksen avulla tehdyn 3D-

generoinnin jälkeen tehty reaaliaikainen 3D teki profiilit väärään korkoon.
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l Leikkaustoiminnossa muutettu betoniseinäelementin koron lukemista. Korko luetaan aina
pohjakuvaan viedyltä leikkaukselta, jolloin pohjakuvaesiintymillä voi olla eri korkoja, vaikka
lomake olisi yhteinen.

l Lisätty varoitus ilmoittamaan jos projektitiedot.ini -tiedosto on lukusuojattu. Lukusuojaus
estää kuvaa toimimasta oikein, joten sitä ei suositella.

Versiotiedot, Lite
Alta löydät CADMATIC Building Lite 2021T3 -versiotiedot.

Versiotiedoissa käytetään seuraavia merkintöjä:

l Tiedostojen ja polkujen nimet sekä muuttujat on merkitty kursiivilla.
l Käyttöliittymässä näkyvät käskyt, vaihtoehdot, valinnat ja ikkunoiden nimet on merkitty

lihavoinnilla.

Uudet ja parannetut ominaisuudet
Projektipuuhun suodatus Projektipuuhun on lisätty suodatusmahdollisuus. Syöttämällä

hakukenttään etsittävän merkkijonon ja valitsemalla
suodatuksen, näytetään projektipuussa vain
merkkijonosuodatukseen osuvat osat. Suodatus eroaa
etsinnästä siinä, että etsinnässä näytetään kaikki puuhun
kuuluvat osat ja aktivoidaan niitä yksitellen, kun
etsintäpainiketta painetaan, kun taas suodatuksessa näkyvät
vain nämä suodatuksen mukaiset osat.

Profiilin koron poimiminen
kuvasta

Profiilin korko voidaan poimia myös seinästä.

Omien profiilimääritysten
hallinta

Käyttäjän profiilimäärityksiin on lisätty lista, jota voidaan käyttää
uusien määritysten apuna. Listasta tuplaklikkaamalla vanha
määritys saadaan muokattavaksi. Lista mahdollistaa myös
vanhojen määritysten poistamisen. Muokkaus ja poisto toimii
ainoastaan 2021T3 jälkeen luoduille profiileille.

Building-pientalo -
esimerkkikuva

Building-pientalo -esimerkkikuvaa päivitetty. Esimerkkikuva
löytyy Tiedosto > Hakemistot > Esimerkkikuvat.
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Korjatut virheet
l Profiilin poikkileikkaus piirtyminen väärään kulmaan käännetyssä koordinaatistossa.
l Reagoinnin aiheuttama koordinaatiston nollautuminen korjattu.
l Korkomerkintätoimintoon tehty parannuksia käytettävyyteen. Jos korko lisätään aiempia

merkintöjä hyödyntäen, tällöin merkinnän asentoa vaihdetaan Shift+F11 -yhdistelmällä.
Muutoin asento poimitaan aiemmalta merkinnältä.

l Katkaistun ja saumoitetun seinän aiheuttama kaatumisongelma korjattu.
l Kirjoitusvirheitä korjattu.
l T-profiilin sijoituskulma korjattu.
l Ikkunan paikka raahauskuvassa korjattu.
l Puuttuvista symboleista syntynyttä listaa komentorivillä optimoitu.
l Lisätty varoitus ilmoittamaan jos projektitiedot.ini -tiedosto on lukusuojattu. Lukusuojaus

estää kuvaa toimimasta oikein, joten sitä ei suositella.
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