
Dodatkowe informacje 
Chcesz wiedzieć więcej, potrzebujesz dodatkowych informacji a może jesteś zainteresowany prezentacją? Zadzwoń do nas: +49 8504 92290 
lub napisz do nas e-mail na adres: info@weto.de. Aktualne informacje dostępne są na naszych stronach w Internecie: www.weto-software.pl. 

Nowości w programie  
VisKon V6 

Wizualizacja 
 Dodano możliwość wstawiania powierzchni terenu 
 Dodano opcję automatycznego wstawiania okien i drzwi 
 Dodano możliwość wstawiania wzoru wypełnienia dla ścian murowanych 
 Dodano prezentację wielowarstwowej konstrukcji dachu 
 Dodano dostęp do zewnętrznej bazy okien połaciowych firmy Cadenas  
 Dodano ściany murowane automatycznie dopasowywane do dachu 

Informacje i zestawienia parametrów 
 Uproszczono tworzenie i prezentację parametrów powierzchni 3D 
 Poprawiono wymianę danych między programami VisKon i Viskalk  
 Rozszerzono zestawienia o listę powierzchni 3D  
 Dodano funkcję tworzenia rysunków rzutów powierzchni 3D z parametrami 

Rozszerzone możliwości wymiany danych 
 Dodano narzędzie do odczytu pomiarów z teodolitów Leica (opcja) 
 Rozszerzono opcje importu plików w formacie DXF 
 Poprawiono wymianę danych z programem ArCon 
 Dodano możliwość wymiany danych z programem FriLo (opcja) 
 Dodano możliwość wymiany danych z programem Vi2000 (opcja) 

Wydajność 
 Dodano wsparcie dla nowego środowiska .NET Framework 4 
 Przyspieszono uruchamianie programu 

Nowe pakiety 
 Wprowadzono nowe pakiety dla uczniów i praktykantów 
 Udostępniono bezpłatną przeglądarkę dla firm zajmujących się obróbką 

Rysunek zestawieniowy (moduł dodatkowy) 
 Dodano możliwość wstawiania istniejących rysunków lub widoków  

na jeden arkusz w dowolnym formacie 
 Dodano automatyczne aktualizowanie elementów na rysunkach, jeśli 

zostały one zmienione w oknie widoku 3D 
 Dodano możliwość późniejszej edycji rysunków i widoków na rysunku 

zestawieniowym np. skali 
 Dodano możliwość wstawiania logo i obrazów w formatach *.jpg i *.bmp 

Nowe funkcje 
 Dodano możliowść dzielenia ścian szkieletowych w pionie i w poziomie 
 Dodano możliwość wstawiania przebić w stropach i ścianach murowa- 
       nych 
 Dodano możliwość wstawiania płyt stropowych w kształcie zarysu 
 Dodano możliwość zapisu różnych własnych ustawień użytkownika 
       parametrów okien i drzwi 
 Dodano menedżera materiałów w celu łatwiejszego dodawania i no-  

wych materiałów i odpowiadających im tekstur 


