Versjon 1.2 støtter bruk av Civil 3D 2020.

Første gang brukerne starter opp Civil 3D må de gå til ISY CAD-> Settings for å velge hvilken lisens de
skal benytte seg av. Dette forhindrer brukere fra å unødvendig ta opp lisenser som andre i firma kan
benytte seg av

Behov for å redigere enkelt attributter etter
at de er påført objektene er en nødvendig
funksjon. Brukerne vil nå ha mulighet til å
trykke på rediger ikonet via ISY Beskrivelse
gruppen, deretter velge hvilket objekt som
skal redigeres.

Deretter vil påføringsvinduet på nytt dukke
opp og brukerne kan redigere hvilket som
helst av de tidligere påførte attributtene.
Dette gjelder objekter som har en eller flere
koder tilknyttet
MERK: NS-/ prosesskoden, NS-navn og
Prosessnavn kan ikke redigeres men må
byttes ut via erstatt funksjonen som før.

Etter ønske fra brukerne er valg av kodesett flyttet fra flytende vindu til settings.
Dette gjør det vanskeligere å velge feil kodesett samt gi flere muligheter på sikt for ulike
innstillinger for kodesettet slik vi kjenner det fra ISY Beskrivelse

ISY Beskrivelse behandler RS koder som mengde 1. Det vil si RS SUM * 1.
For enklere og lik tolkning endrer vi også Plug-in til å sette 1 i RS mengde fremfor 0.
Mengden kan fortsatt ikke endres før man eventuelt bytter enhetstype

- Løst feil som oppstod når brukerne satt opp ønsket lisens uten at flytende vindu var åpent
(Fatal error).
Brukere har opplevd at koder ikke legges på fullstendig hver gang, spesielt ved endring.
Vi legger nå alltid på alle attributter uansett om det er legg til eller erstatt
-ISY mengde vises av og til ikke i propertysett. Endret ISY Mengde til å behandles likt med de
andre attributtene, ved å bytte ut typen fra «Real» til «Text»
- Løst gjentagende Melding om identiske prosesser. Brukere får kun varsel en gang

