Bruk av enkelte funksjoner i 1.3 krever nyeste versjon av ISY Beskrivelse 11.1

Lurer du på hvordan egentlig Plug-in løsningen for ISY Beskrivelse fungerer? Eller trenger du en kort
innføring før bruk? NoIS vil alltid ha oppdaterte brukervideoer tilgjengelig via nois.no-> nedlasting>ISY Beskrivelse for Revit og Civil 3D-> «+ Brukervideo».
https://www.nois.no/nedlasting/anbudsbeskrivelser/#ISY-Beskrivelse-for-Revit-og-Civil-3D

Versjon 1.3 inneholder nye filer. De fleste filene følger installasjon, men en fil er ekstra viktig å ta
ibruk. Mittprosjektkonfigurasjon.xml har fått nye pekere mot 4 nye filer som omhandler de siste 4 av
6 nivåene i en kontoplan for NS 3420 prosjekter. Sørg for å enten benytt ny .xml til videre prosjekt
eller oppdater eksisterende .xml basert på den som følger 1.3 setup.
<Bygningsdel>Bygningsdel.txt</Bygningsdel>
<Bygningsdel>Bygningsdel3.txt</Bygningsdel>
<Bygningsdel>Bygningsdel4.txt</Bygningsdel>
<Bygningsdel>Bygningsdel5.txt</Bygningsdel>
<Bygningsdel>Bygningsdel6.txt</Bygningsdel>
Mittprosjektkonfigurasjon.xml finner du under Documents-> ISY Beskrivelse for (ditt produkt)

I en modell vil det være behov for å legge på en prosess på flere ulike objekter som hører til samme
sted og element (Prosesskoden for SVV og Bane NOR). Plug-in løsningen har som i ISY Beskrivelse et
varsel for å informere brukeren om at det ikke er lov å ha to like prosesser på samme sted og
element. Men til forskjell fra ISY Beskrivelse så vil alt du legger på i modell summeres opp i ISY
Beskrivelse ved import av IFC hvis de er like. Det er nå mulig å fjerne varsel i settings-> Fanen
generelt slik at meldingen ikke dukker opp hver gang.

Plug-in løsningen husker nå siste databasevalg slik at hvis en bruker lukker programmet med NS 3420
koden i databaseoppslagsvinduet så vil det være NS 3420 som ligger der neste gang og ikke prosess.

For at brukerne skal ha sporbarhet og kontroll på hvilken kode som er brukt fra hvilken versjon av
standarden er det innført en ny attributt som heter ISY Versjon. Denne er implementert for NS 3420 i
førsteomgang og vil komme for prosesskoden når det eventuelt kommer nye versjoner.

-

TINsurface og Solid fra sweepet tversnitt henter nå ut henholdsvis m2 og m

-

Fatal error i Civil 3D hvis en bruker har en flate som er merket som solid. Da vil Plugin forsøke å benytte m3 fremfor m2 som gir feil beregning da det er vanskelig å
beregne volum av en flate.
ISY Beskrivelse Plug-in vinduet forsvinner ved bytte av workspace

-

Ikke mulig å benytte delete når det mangler NS Kode eller Prosesskode på objekt. Gjelder
spesielt når enkelte ISY Attributter er fylt ut som kladd.
Programkrasj ved bruk av Search and replace hvis dialogen med koder ikke er åpnet etter at
programmet er startet

