Savner du en oversikt over alle kodene i din modell? Er det tungt å finne koder for redigering eller å
slette flere koder samtidig? Summary løser alt dette og litt til.
- Sorter kolonner og rader slik du selv ønsker
- Velg hvilke kolonner du ønsker å se
- Vis hvilket view sine koder som skal presenteres
- slett og rediger direkte i listen
- Se NS 3459 validering
Vinduet er flytende som gjør det mulig å vises på en annen skjerm for enda bedre oversikt.
Dobbelklikk på en linje i summary så viser vi objektets plassering i modell.

Search & replace på utvalgte objekter og egenskaper
Det er nå mulig å endre flere egenskaper samtidig på utvalgte
objekter via summary. Klikk på en eller flere linjer samtidig,
velg Replace og sett ny ønsket verdi. Ser du ikke et felt du
leter etter så må du gå via edit (NS kode, Prosess kode, NS
Navn, Prosess navn)

Endelig støtter nå Civil 3D import av prosjekt fra ISY Beskrivelse via filformatet
.xml.
Det vil si at det er mulig å starte arbeidet i ISY Beskrivelse for deretter å berike
objekter via import.
Hvis brukerne i tillegg eksporterer IFC tilbake
til ISY Beskrivelse har man en digital knytning
mellom de to løsningene. Endringer som
utføres et sted kan enkelt importeres videre.
Ved import til Civil 3D benyttes ifcguid for
treff på tidligere importer.
Import av .xml gir tilgang til helt nytt importvindu som kan benyttes som oppslag på samme måte
som det normale dialogvinduet. Forskjellen er at du nå kan hente ferdig beskrevet poster direkte inn
på objektene.

Ved å benytte koder med enhet for lengde er det mulig å velge flere enn en linje for å få summen av
de på post. Dra på kode på objekt, i påføringsvinduet kan du velge select og klikke på så mange linjer
du vil. Trykk enter når antall linjer er valgt for sum. Hengelåsen for ISY Mengde settes på siden dette
er en egendefinert mengde.

Via summary og knappen Choose Columns kan brukerne nå legge til en kolonne for type. Da er det
enkelt å se hvordan type objekt det er snakk om og sortere etter det via toppsorteringen.

-

Ved import fra ISY Beskrivelse forsvinner A (Andre krav) på koder når matrisevalg endres
Stikkord uten innhold gir feil i validering (Grønn fremfor gul)
Fatal Error 1: Klikk OK I settings uten å ha åpnet show dialog
Fatal Error 2: Klikk på Summary med tegning åpen som ikke har info på layer (ISY Egenskaper)
Ved opprettelse av Generic Model ser ikke lenger brukerne stikkord i påføringsvinduet

