
 

 

 

 

 

 

Uudet ominaisuudet 

Seuraavassa on esitelty päivityksen tuomat uudet toiminnot sekä oleellisesti muuttuneet 

ominaisuudet. 

CADMATIC Draw 

  

18.0.12 

Muutetut ominaisuudet 

• Toteutettu viivan ja avoimen moniviivan välinen pyöristys 

• Optimoitu IFC-mallin kirjoittamista 

• Parannettu suurten kuvakekirjastojen lukemista verkkolevyltä 

Korjatut virheet 

• Ominaisuussuotimen 'poimi suodatusehdot' -toiminto ei aina valinnut väriä 

• Raamitulostus ei huomioinut erikokoisia raameja, vaan paperi leikkautui PDF-tiedostoon 
väärin 

• Tuo IFC-tiedosto -komennossa ei huomioitu asetettua kerroskorkoa 

Lisäksi korjattu kaatumisia aiheuttavia ongelmatilanteita, mm. PDF-tulostuksessa sekä tasojen 
käsittelyssä 

  

18.0.11 

Korjatut virheet 

• Näytä tason elementit -toiminto ei aina näytä oikeaa tasoa 

• Päivitetty asennukseen uudempi MS Access tietokanta-ajuri 

 Lisäksi korjattu virheitä, jotka aiheuttivat ongelmaa sovelluksissa 

  

  



 

 

 

 

 

 

18.0.10 

Uudet ominaisuudet 

• CADS is now CADMATIC! Nimimuutos: CADS on nyt CADMATIC Draw ja CADS Viewer on nyt 
CADMATIC Drawing Viewer.  

Muutetut ominaisuudet 

• Optimoitu ohjelman geometriatoimintoja 

Korjatut virheet 

• Yksittäisen kerroksen tuonti IFC-kuvasta epäonnistui 

• IFC-tuonti piirsi elementit kuvaan väärällä viivatyypillä 

Lisäksi korjattu kaatumisia aiheuttavia ongelmatilanteita 

  

18.0.9 

Uudet ominaisuudet 

• Lisätty Boolean-operaatiot 3D-valikkoon 

Muutetut ominaisuudet 

• Parannettu kohdepisteen asettamista varjostuksessa 

Korjatut virheet 

• Tukipyyntö -toiminto ei lisännyt aina mukaan kaikkia kerrosasetuksissa olevia kuvia. 

• Sähköpostin lähetys saattoi jumittaa ohjelman, jos lähetettäväksi oli valittu useita tiedostoja 

• Kierretty OLE-kehys peilaantui kun kuva tulostettiin PDF-tiedostoon 

• Automaattipäivitys ei osannut rastittaa valmiiksi kaikkia päivitettäviä sovelluksia ja korjaus-
patcheja 

Lisäksi korjattu kaatumisia aiheuttavia ongelmatilanteita 

  

  



 

 

 

 

 

 

18.0.8 

Uudet ominaisuudet 

• Automaattipäivityksen kautta on mahdollisuus ladata uusimpaan revisioon julkaistuja 
korjauspäivityksiä (patch). 

• Koekäyttö -lisenssillä tallennettaviin kuviin lisätään vesileima. 

Muutetut ominaisuudet 

• Parannettu virheenkäsittelyä tilanteissa, joissa ohjelma kaatumisen yhteydessä katosi 
yhtäkkiä. 

• Optimoitu CPU kuormitusta silloin kun ohjelmaa ei käytetä 

Korjatut virheet 

• Ohjelma jumittui satunnaisesti jopa 2min ajaksi 

• Elementteihin zoomaus ei toiminut jos näkymää oli kierretty yli 45 astetta 

  

18.0.7 

Uudet ominaisuudet 

• Mittanauha -toiminto lisätty väliaikaseen snapiin. Toiminto on tarkoitettu kuvassa olevien 
etäisyyksien mittaamiseen 

Muutetut ominaisuudet 

• Parannettu snapin käytettävyyttä mm. sovellusobjektien kanssa 

Korjatut virheet 

• Tulostustilan näyttöikkunan sisältö jäi tyhjäksi, tai tulostui vain osa sisällöstä. 

  

18.0.6  

Korjatut virheet 

• Korjattu erikoismerkkien käsittelyä fonteissa sekä PDF-tulosteissa 

• Dwg-tiedoston sovellusobjektit eivät aina generoituneet oikein vanhemmissa versioissa 

• Kelluva työkalurivi katosi kun sovellus vaihdettiin aloitussivun kautta 

• Excel-tiedoston sisällön liittäminen saattoi kaataa ohjelman 

• Parannettu yhteensopivuutta uusimpien sovellusversioiden kanssa  

  



 

 

 

 

 

 

18.0.5  

Korjatut virheet 

• Uusi kuva ei tulostunut asetusten mukaisesti aktiivisen dokumentin hakemistoon 

• Avattu kuva ei jäänyt viimeisimpien kuvien listalle, jos se on avattu resurssienhallinnasta 

• Komentoriviasennus tallensi aktivointiavaimen väärässä muodossa 

• Automaattitallennustiedosto katosi Windowsin uudelleenkäynnistyksen yhteydessä 

• ohjelma saattoi muuttaa ohjelman sovellusobjektit symboleiksi dwg-kuvan avauksessa  

  

18.0.4 

Uudet ominaisuudet 

• CAD-kuvan tasot on mahdollista lisätä myös PDF-tulosteeseen  

• Opiskelijaversiolla tehtyihin kuviin lisätään vesileima 

Muutetut ominaisuudet 

• Nopeutettu valikoiden latautumista 

• Paranneltu tulostustoiminnon edistymispalkkia 

• Uudistettu IFC-tuonnin käyttöliittymää 

Korjatut virheet 

• DWG 2018 -tiedostomuodon esikatselukuva ei näkynyt resurssienhallinnassa 

• DWG-tiedostojen esikatselu resurssienhallinnassa saattoi antaa COM Surrogate -
virheilmoituksen 

• Kuvan tallennus DWG-muotoon epäonnistui tietyntyyppisen symbolinimen takia 

• Tuotetukipyynnön lähettäminen ilman tiedostoja ei onnistunut 

• Ohjelman asennus jäi jumiin jos tietokoneen kellonaika oli väärin 

• DRW-kuvan tulostus resurssienhallinnasta ei toiminut 

• Paperille tulostaminen kysyi PDF-tiedoston korvaamista 

• Teksti saattoi tulostua kursiivilla PDF-tiedostoon vaikka ei pitäisi 

• Rastan PDF-tulostus saattoi tehdä liian paksua jälkeä 

Lisäksi korjattu erilaisia kaatumisia aiheuttavia ongelmatilanteita. 

  



 

 

 

 

 

 

18.0.3  

Korjatut virheet 

• Tilojen tuonti IFC-tiedostosta ei toiminut oikein 

• AutoCAD 2019 ilmoitti virheellisesti että kuva on tehty opiskelijaversiolla 

• Korjattu asetusta jolla uusi kuva tallennetaan aina automaattisesti dwg-muotoon 

  

18.0.2  

Korjattu erilaisia asiakkaiden ilmoittamia virhetilanteita 

  

18.0.1  

Muutetut ominaisuudet 

• Lisätty raamitulostuksessa olevaan tiedostonimen määräytymiseen mahdollisuus rakentaa 
nimi useammasta attribuutista 

• Päivityspalveluun lisätty yrityksen käyttäjäkohtaisten lisenssien aktivointitiedot 

• Komentoriviasennuksessa mahdollistettu automaattipäivityksen asettaminen pois päältä 

Korjatut virheet 

• Omien asetusten tuonti 17-versiosta 18-versioon ei tuonut käyttäjän omaa työkaluriviä 

• Tekstikappaleen muokkausdialogin koko pieneni raahauksen yhteydessä 

• Usean tiedoston lähetys sähköpostilla ei toiminut oikein, korjattu jonotallennusta, kuvan 
lähetystä sähköpostilla sekä diagnostiikkatyökalua 

  

  



 

 

 

 

 

 

18.0.0 

Uudet ominaisuudet 

• Käyttäjäkohtainen lisenssi, joka toimii työasemalla ilman erillistä kopiosuojausavainta 

• Tuki DWG 2018 -tiedostomuodoille 

Muutetut ominaisuudet 

• Muutettu ohjelmisto kokonaisuudessaan 64-bittiseksi, joka mahdollistaa suuremman 
muistinkäytön ja sen myötä entistä laajempien kokonaisuuksien käsittelyn. 

• Uudistettu käyttäjän omien tiedostojen sijainti Windowsin käyttäjäprofiilin alle. Nyt 
tiedostot ovat käyttäjäkohtaisia, joten samaa konetta käytettäessä eri käyttäjillä säilyvät 
omat tiedostot sekä asetukset 

• Parannettu Tulosta -dialogin käytettävyyttä 

  

 

 


