ISY Beskrivelse 11.4 er kompatibel mot versjon 2.2 av ISY Beskrivelse for Revit og Civil 3D

Det vil nå bli gitt varsel når brukere forsøker å eksportere en prisforespørsel fra masterfil med
tilknyttet referansefiler som ikke er oppdatert (rød dato og klokkeslett). Vil minimere mulighet
for å sende ut ufullstendige prisforespørsler.

Gå til Vis-> Utseende program-> Alle Poster.
Høyreklikk i visningen, velg kolonner.
Her har brukerne nå mulighet for å legge til postguid som en
egen kolonne. Postguid er hver enkelt post sin unike ID. Ved
eksport og import av BIM-objekter er det nyttig å ha
oversikt over postguid.

Postguid er nå et mulig valg i excel eksport for enkel oversikt over id’er.

Via Excel import er det nå mulig å importere ufullstendige beskrivelser eller kladd av en
beskrivelse inn i en .GA1 fil. Det vil gjøre det enklere for våre brukere å skape beskrivelser
basert på andre kilder enn tradisjonelle program for beskrivelser.
Som et minimum må Excel ark for
import ha en struktur hvor hver
enkelt kolonne inneholder en type
verdi (Kode, Tekst, Enhet, mengde,
kapittel):

Import støtter ufullstendige NS 3420 koder, kodene slåes opp i registeret ved import. NS-tekst
vil legges til når kodene slåes opp. Valgfritt om mappestruktur skal defineres i excel eller ikke.
Skal en kolonne inneholde f.eks. Kapittel så må NS 3451 standard følges for oppsett.
Eksempel: siffer [mellomrom] tekst (12 Tømrerarbeider).
Hvis hensikten er å importere priser på en eksisterende beskrivelse, huk av for Prisimport
modus:

Excel rader som ikke har tilstrekkelig informasjon om mappestruktur eller feil NS 3420 kode vil
plasseres som egne poster i en mappe som heter 99 uspesifisert.
Brukerne kan selv flytte de postene til egnet mapper eller oppdatere informasjonen på post
etter import.

Norconsult Informasjonssystemer i samarbeid med noen kunder arbeider med å få på plass
mulighet for å utarbeide asfaltkontrakter via ISY Beskrivelse.
Asfaltkontrakter baserer seg mye på prosesskoden for SVV, men har noen unntak i forhold til
antall lovlige tegn for kodene. Nytt menyvalg under Ny Beskrivelse er tilgjengelig med egne
regler for oppsett av koder. Over tid vil det komme mer funksjonalitet under dette valget etter
hvert som løsningen videreutvikles.

Via hurtigmenyen kan brukerne nå legge til og fjerne merknadene merket og ferdig enda
raskere.

Versjon 11.4 inneholder ny konfigurasjonsfil for prosess (prosess.ifcc).
Ny fil støtter import av objekter uten ISY Egenskaper på samme måte som har eksistert i NS
3420.
Objekter uten ISY Egenskaper plasseres i eget Sted 99 Uspesifisert og grupperes opp basert på
type objekt.
Fra 99 Uspesifisert er det mulig å flytte prosess postene til andre steder, i tillegg til å gjøre om
til ordinære prosesser via valg for bytt kode i DB oppslag.

-

Fjerne sjekk på utvider versjon for endringsmengder og endringslister
Pakk sammen fungerer ikke på sub-poster 1.1, 1.2 osv.
Ikke mulig å gjøre om fra underpost til hovedpost
Skrivefeil i vis poster som
Bytt plassering på Nullstill priser og koper eller flytt priser fra
Feil i BE NS3420 koder for valg av kledning
Objekter med identiske GUID fra BIM-modell grupperes ikke opp hvis ikke alle objektene
eksisterer fra tidligere import.

