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Nowości w Service Pack 1 CADKON+ 2020 
 

Service Pack 1 CADKON+ 2020 zawiera ulepszenia i poprawki dla CADKON+ ARCHITECTURE, 

CADKON+ RC i CADKON+ BASIC wersje 2020. 

 

Jest przeznaczony dla wszystkicj licencji komercyjnych CADKON+ 2020 (wersja 10.0.0039). Są to 

instalacje pobrane (lub udostępnione na nośniku) przed 6 grudnia 2019r., czyli datą wydania Service 

Pack 1. Instalacje pobrane po tej dacie zawierają już dodatek Service Pack 1, dlatego nie trzeba go 

instalować osobno. Dokładną wersję zainstalowanego CADKON+ można zweryfikować poleceniem 

“_CKABOUT” bezpośrednio w CADKON+. 
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Ogólne informacje o instalacji dodatku Service Pack 
 

Zaczynając od wersji 2020 wprowadzamy inną metodę dystrybucji dodatków Service Pack. Service 

Pack CADKON+ nie będą już pobierane indywidualnie, zawsze będą częścią instalacji online 

CADKON+. Niezależnie od zainstalowanej wersji CADKON+ 2020, aktualizacji online program 

zaktualizuje wszystkie wymagane pliki do ich najnowszych wersji.  

Instalacja Service Pack odbywa się przy użyciu zaktualizowanego pliku .exe CADKON+ 2020 

(SetupCadkonPlus_2020.exe). Po uruchomieniu pliku .exe program instalacyjny automatycznie ustali, 

czy CADKON+ 2020 jest zainstalowany, czy nie i zaoferuje jedną z następujących opcji:  

 Zaktualizuj CADKON+ (w przypadku znalezienia starszej wersji niż CADKON+ 2020 na danym 

komputerze) 

 
 

 Zainstaluj CADKON+ (w przypadku, gdy nie znaleziono na danym komputerze starszej wersji 

niż CADKON+ 2020) 
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 Skonfiguruj CADKON+ (w przypadku, gdy aktualizacja programu nie jest dostępna, a na 

komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja CADKON+ 2020) 

 
 

Instalacja na komputerze z już zainstalowanym CADKON+ 2020 

 

 

Otrzymałeś plik instalacyjny SetupCadkonPlus_2020.exe 

jako link w wiadomości e-mail od firmy Graitec lub możesz 

go pobrać ze strony www.cadkon.eu. 

W celu pobrania ze strony www.cadkon.eu musisz się zalogować (zarejestrować) i przejść do sekcji „MÓJ 
CADKON+“  „Dokumenty i aktualizacje“.   

  

http://www.cadkon.eu/
http://www.cadkon.eu/
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Proces instalacji 

Jeśli na komputerze jest już zainstalowany program CADKON+ 2020, wykonaj następujące czynności:  

1. Pobierz zaktualizowany plik instalacyjny SetupCadkonPlus_2020.exe. 

2. Zamknij CADKON+. 

3. Uruchom pobrany plik SetupCadkonPlus_2020.exe. 

4. Kliknij „Aktualizuj CADKON+“ i kontynuuj instalację. 

5. Po zakończeniu instalacji kliknij „Zakończ“. 

 

Ważne: Aktualizacji programu nie można odinstalować oddzielnie.  

Uwaga: Po zainstalowaniu Service Pack 1, dodatek Słowacki (dodatek modyfikujący dane wyjściowe 

CADKON+ Architecture na język Słowacki) również zostanie zaktualizowany. 

Weryfikacja wersji Service Pack 1 

Jeśli potrzebujesz zweryfikować zainstalowaną wersję Service Pack 1, wykonaj następujące czynności:  

1. W menu START (Windows) przejdź do Panel Sterowania/ Programy/Programy i funkcje.  

2. Na liście wszystkich zainstalowanych programów znajdź CADKON+ 2020.1. W szczegółach 
rekordu znajduje się etykieta wersji 10.1.8 i data instalacji.  

 

Instalacja na komputerze bez CADKON+ 2020 
 

Możesz zainstalować CADKON+ 2020 na komputerze bez 

zainstalowanego wcześniej programu używając 

zaktualizowanego pliku .exe SetupCadkonPlus_2020.exe, 

który otrzymałeś jako link w wiadomości e-mail od firmy 

Graitec lub możesz pobrać ze strony www.cadkon.eu. 

Aby pobrać program ze strony www.cadkon.eu, musisz się zalogować (zarejestrować) i przejść do sekcji 
„MÓJ CADKON+”. 

http://www.cadkon.eu/
http://www.cadkon.eu/
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Instrukcję instalacji możesz znaleźć w Podręczniku Instalacyjnym, który jest dostępny po uruchomieniu 
instalacji CADKON+. 

Uwaga: Instalacja na nowym komputerze przy użyciu pliku .exe SetupCadkonPlus_2020.exe zawsze 
wykona nową czystą instalację, która obejmie wszystkie oficjalnie wydane aktualizacje programu (Service 
Pack, Hotfix itd.). 

 

Nowości dla CADKON+ ARCHITECTURE, RC i BASIC 

 

Edytor tekstu jednowierszowego  

 Podczas edycji tekstu jednowierszowego, możesz wyjść z edytora I zapisać zmiany używając 

Enter lub CTRL+Enter. 

Filtr warstw 

 Jeśli filtr warstw jest aktywny podczas podkładania Xref lub wstawiania bloku, zauważyliśmy, 

że warstwy wstawianego bloku lub Xref nie pasują do bieżącego filtra warstw. 

Kąty biegunowe 

 Przy pierwszym uruchomieniu CADKON+ 2020.1, śledzenie biegunowe jest automatycznie 

ustawiane na 15° 

(zmienna „POLARANG“ = 15). 
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Nowości dla CADKON+ ARCHITECTURE 

 

Biblioteka bloków 

 Kiedy anulujesz wyszukiwanie w określonym folderze w bibliotece bloków, pierwotna 

zawartość zostanie wyświetlona po ponownym uruchomieniu.  

 Podczas wyszukiwania bloków w bibliotece i włączeniu funkcji powtarczania, wyniki 

wyszukiwania zostaną wyświetlone po ponownym uruchomieniu. 

 Jeśli użytkownik wybierze dwg w katalogu folderów (po lewej), a następnie przejdzie do 

wyboru bloku (po prawej), źródłowy dwg pozostanie w kolorze szarym.  

 Nowe ikony wyszukiwania (szkło powiększające) i anulowania wyszukiwania (krzyżyk). 

 

Rozwiązane wspólne problemy dla CADKON+ ARCHITECTURE, RC 

and BASIC 
 

Instalacja 

 Błąd instalacji, jeśli na komputerze jest zainstalowany nowszy pakiet Microsoft Visual C++ 

2017 Redistributable. 

 Błąd sterownika ODBC podczas odinstalowywania starszej wersji CADKON+. 

Środowisko pracy 

 Pozycja pasków narzędzi nie jest zapisywana, gdy program zostanie zamknięty w określony 

sposób. Przy następnym uruchomieniu program wszystkie paski narzędzi są wyłączone. 

 Niefunkcjonalne wstawianie grupy poleceń do panelu szybkiego dostępu z grupy głównej. 

Modyfikacja 

 Niefunkcjonalne odznaczanie obiektów za pomocą klawisza SHIFT. 

 Brak możliwości dodania polilini przy użyciu wielofunkcyjnego punktu końcowego polilinii. 

Rysunek 

 Błąd programu podczas próby wstawienia jednego rysunku zarówno jako odnośnika 

zewnętrznego, jak i bloku do rysunku. 

 Błąd/awarja podczas obróconego LUW. 

 Błąd/awaria na rysunku o wysokich współrzędnych. 

Wyświetlanie 

 Styl wyświetlania nie może być zmieniony w określonym przypadku rysunku. 

Opisy 

 Edytor wiersza tekstowego wyświetla niepoprawnie bieżący tekst, jeśli właściwości tekstu 

zostały zmienione (wysokość, szerokość, pochylenie itp.).   
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 Zawartość edytowanego tekstu zostaje utracona podczas edycji Mtext z powodu 

nieprawidłowego automatycznego formatowania punktora. 

 Tekst i przesunięcie szybkiego odniesienia nie uwzględniają rotacji LUW. Odniesienie jest 

zawsze tworzone względem GUW. 

Wymiary 

 Niepoprawne wyświetlanie rozwijanego menu stylu wymiarowania do wybierania koloru 

tekstu i stylu tła tekstu.  

Drukowanie 

 Błąd programu podczas próby opublikowania rysunku bez prawidłowej konfiguracji układu. 

 

Rozwiązane problemy dla CADKON+ Architecture 
 

Opisy pomieszczeń 

 Błąd funkcji opisu pomieszczenia, jeśli migrowano bibliotekę opisów ze starszej wersji. 

 W określonych przypadkach edycja opisu pomieszczenia nie działa.  

 Podczas wielokrotnego korzystania z funkcji opisu pomieszczenia, poprzednie wartości 

obszaru i obwodu pozostają niezmienione po otwarciu okna dialogowego.  

 Jeśli najpierw zostanie zainstalowany CADKON+ Architecture, a następnie CADKON+ MEP, 

maska opisu MEP nie zostanie zainstalowana. 

Ustawienia rysowania 

 Błąd programu podczas próby zmiany skali rysunku o określonej zawartości.  

Otoczki 

 Program cyklicznie informuje, że edytowana otoczka nie pasuje do biblioteki schematów 

podczas edytowania jej (ze starszej wersji CADKON+ Arch.). 

Stropy 

 Niepoprawnie utworzone punkty odniesienia bloków stropu drewnianego i dźwigara. Punkt 

odniesienia jest umieszczony na zewnątrz bloku. 

 Przekroje stropów są zawsze niepoprawnie generowane do bieżącej warstwy, niezależnie od 

ustawień przekroju. 

Izolacja 

 Określona historia grubości izolacji nie jest zapisywana.  
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Ściany 

 W oknie dialogowym ściany, linia nie jest widoczna w podlgądzie, gdy zaznaczone są różne 

warianty 2D (ściana nośna/ściana nienośna). 

Biblioteka bloków 

 Podczas używania wyszukiwarki, wiersz poleceń wyświetla: „Ostrzeżenie: Nie można ustawić 

CVIEWDETAILSTYLE do tej wartości“. 

Inne 

 Literówki w szablonach warstw LKM. 

 Niepoprawnie zdefiniowane zagnieżdżenie paska narzędzi opisu pomieszczenia.  

 

Rozwiązane problemy dla CADKON+ RC 
 

Szczegóły gięcia pręta 

 Poprawione wyświetlanie szczegółów gięcia prętów z odcinkiem łuku połączonym z 

odcinkiem prostym. 

 Obrót detali gięcia odpowiada ich położeniu w strukturze. 

 Naprawiono ustawienia numeracji z elementów, które nie były brane pod uwagę przy 

tworzeniu indywidualnych szczegółów gięcia..  

 Naprawiono wymiary strzemion typu TT10. 

 Na podstawie wniosku użytkownika wartość graniczna przekroju skośnego została zmieniona 

z 1° do 0,5° - jeśli zmiana kierunku sąsiednich przekrojów pręta jest większa niż wartość 

graniczna, szczegół gięcia przekroju jest zwymiarowany trójkątem.  

Rozmieszczenie prętów na planie 

 Podczas umieszczania prętów w obszarze kształtu 2, pręty były rysowane po przeciwnej 

stronie. 

 W niektórych przypadkach, nie wszystkie linie szalunku były widoczne po zwolnieniu 

odcinków pręta o zmiennej długości.  

Edycja pręta na szczegółach gięcia  

 Naprawiono zmianę średnicy pręta w  2 istniejących szczegółach gięcia. 

Edycja długości segmentu pręta na szczegółach gięcia  

  Edycja szczegółów gięcia zmieni teraz wszystkie pręty edytowanego element. 

Tabele 

 Okno dialogowe z ustawieniami tabeli zawsze pojawia się na bieżącym ekranie, nawet jeśli 

rozmiar ekranu został zmieniony (np. Przez odłączenie ekranu lub obniżenie rozdzielczości). 
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Pozycja okna dialogowego jest zapisywana w pliku dialogs.ini w folderze 

C:\Users\<username>\AppData\Local\AB Studio\CadkonPlusRc_2020\pl\Dat. 

 W tabeli schematów, schemat tekstu modyfikacji końca jest teraz poprawnie tworzony w 

tabeli zgodnie z ustawieniami. 

Opis rzędu prętów 

 Po przedłużeniu rzędu prętów , opis rzędu jest automatycznie aktualizowany bez 

konieczności uruchomienia polecenia REGEN. 

Opis pręta 

 Naprawiono problem z ustawieniami kształtu opisu „Według renderowanego opisu“  

Umieszczanie pręta 

 Podcza umieszczania prętów, teraz jest niemożliwe utworzenie rzędu w płaszczyźnie pręta. 

Podczas próby wprowadzenia punktów lokalizacji prostopadłych do czerwonej strzałki 

wskazującej kierunek wiersza użytkownik jest monitowany o prawidłowe wprowadzenie 

drugiego punktu. 

Wstawianie przekroju 2D  

 Przekrój 2D i obrót nagłówka można teraz poprawnie wprowadzić w wierszu polecenia, 

używając określonej wartości. 

Stabilność programu 

 Naprawiono przypadkowe awarie występujące głównie podczas korzystania z funkcji edycji, 

takich jak PAN itp. 

Automatyczne zapisywanie 

 Automatyczne zapisywanie jest teraz 40-50% szybsze (np. W przypadku pliku 10 MB został 

skrócony z 10s do 5s). 

Przesuwanie przekrojów 2D  

 Naprawiono problem polegający na tym, że w niektórych przypadkach nie można było 

przenieść przekroju 2D wynikającego z konwersji obiektu podczas definiowania przekroju 3D.  

Instalacja 

 Rozwiązano kolizję instalacji CADKON+ i Graitec Advance. CADKON+ rozwiązuje problem, jeśli 

w systemie zainstalowana jest inna wersja silnika graficznego AdvanceCAD. 
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Wsparcie techniczne 
 

W przypadku problemów technicznych z instalacją lub funkcjonalnością CADKON+ prosimy o kontakt 
z naszym działem pomocy technicznej.   
 
Zaloguj się http://helpdesk.cadkon.eu/ 
Rejestracja http://helpdesk.cadkon.eu/Registration/Index 
Zapomniałeś hasła http://helpdesk.cadkon.eu/Account/ForgotPassword 
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