Ny database for NS 3420 er rett rundt hjørne. Denne var noe forsinket fra Standard Norge, men vil bli
tilgjengelig i februar. Benytt 2018 databasen inntil videre, deretter Auto oppgrader og oppgrader kode i
Oppfølgingslister hvis du ønsker å oppdatere prosjektet når ny versjon er tilgjengelig.

Stikkord og Postnotat til .xml Revit
Alle stikkord og det som står i første postnotat blir nå med ut på .xml til Revit, kan deretter benyttes i en
import til Revit via Plug-in løsningen for å berike modell med enda mer informasjon
Åpne for støtte av property set «ISY Beskrivelse»
Config er nå åpnet for å støtte property set ISY Beskrivelse for NS, samt other og ISY Beskrivelse NS3420.
For prosess er det kun ISY Beskrivelse og Other. Etter hvert vil Plug-in løsningene kun arbeide mot ISY
Beskrivelse og da vil de resterende alternativene fjernes.
Eksport for 6 nivåer av kontoplan til .xml Revit
Eksport av .xml revit fil for videre bruk i en import via Plug-in løsningen i Revit er nå åpnet for å støtte 6
nivåer fremfor 2. Vil gi flere muligheter for brukerne til å arbeide fult ut med en to-veis løsning mellom
ISY Beskrivelse og Revit. Dette gjelder NS 3420 prosjekter.
Import av IFC filer med 6 nivåer for NS 3420
Import av IFC støtter nå inntil 6 nivåer i kontoplan for NS 3420 prosjekter. Hvis kontoplan bygges opp
både i Revit og ISY Beskrivelse bør denne være identisk for å unngå feil under import. Alternativet er å la
ifc filen bygge opp kontoplan og benytte tom .ga1 fil ved import.
Duplisering av mengde på objekt ved import
Et objekt kan ha flere ISY Koder på seg, Hvis det kun er mengde på en kode, men blankt på resten så vil
alle de andre kodene få samme mengde ved import. Nyttig på objekter som har mye likt, f.eks. en vegg.
Setter brukerne 0 istedenfor blankt så vil kodene fortsatt få 0 og ikke duplisering.
ISY Vinkel og ISY Postnotat til .xml
Støtter nå de to nevnte attributtene på eksport av .xml til Revit for videre bruk i modell

NoIS er i en prosess med å implementere BSAB koder AMA (Svensk standard) inn i ISY Beskrivelse. Dette
vil kun være tilgjengelig for utvalgte kunder som benytter dette i sine prosjekt.
Nye menyvalg og ny database vil følge setup på lik linje som NS 3420 og Prosess. Ta kontakt med NoIS
for mer informasjon.

-

Group by via ifc import grupperer på Revit type først, men bør gruppere på NS Kode
Flere logikkfeil ved ulike valg i avansertmenyen for Vis.
Feil i listevisning DB oppslag ved bytte frem og tilbake mellom Prosess og Bane NOR
Feil i .xml eksport til revit på bygningsdel 3-6
Feil i visning av attributter, liste kutter av
Kontosummering viser dobbel totalsum
Logikkfeil ved import av 9.6 GAP filer mot versjon 10 og nyere av ISY Beskrivelse
Drag and drop av prislinjer fungerer ikke
Filtypevelger finner ikke Calcus filer .GED
Auto-oppgrader prosesskoden nullstiller enhet
Autotekst KONTOPOST, KONTO og KONTOTEKST fungerer ikke
Quick Access menyen lagres ikke
Valg I sideoppsett overstyrer valg i utskriftsoppsett for «Skriv ut spesiell beskrivelse»

