Konstrukcje

Zespó³ BiK

Cechy programu BiK 9
Niedawno zosta³a przygotowana nowa wersja programu BiK, która wspó³pracuje z nowymi platformami CAD
– AutoCAD 2015 oraz ZWCAD 2015+.

Nowy interfejs BiK 9

Program dobrze wspólpracuje z nowymi
wersjami systemów CAD oraz posiada
pelne wsparcie dla systemów operac-yj
nych Windows 7, Windows 8 oraz Windows 8.1.
Nowe menu „wstazkowe”

Nowy interfejs
Uzytkownicy moga skorzystac z nowego
interfejsu – „wstazki” (menu wstazkowe
RIBBON). Jest to nowa forma komunikacji
pomiedzy uzytkownikiem a programem,
w postaci graficznych ikon rozmieszczo
nych na panelach. Graficzna reprezent-a
cja funkcji ulatwia zapamietanie polecemozliwosc wyboru typu menu w zaleznonia, a ich rozklad na panelach daje czysci od potrzeb uzytkownika – menu k-la
telny zakres mozliwosci danego modulu. syczne lub menu wstazkowe.
Przygotowano nowy wyglad wiekszosci
Rozpoczêcie pracy z programem jest
ikon, poprawiono czytelnosc i „ostrosc”
sprawne – jeszcze szybsze pierwsze uru
ksztaltów, ujednolicono kolorystyke pomiechomienie i praca programu.
dzy modulami, wszystko przy zachowaniu
Nowe wersje platform CAD i wprowadzone
podobienstwa do poprzednich znaków gra modyfikacje, daly mozliwosc równoleglej
ficznych w menu. Ulatwiony jest przez to
pracy na kilku plikach DWG w jednej sesji
równiez dostep do polecen (bez rozwijaprogramu (w kolejnych zakladkach).
nia menu kaskadowego).
Ikony moga miec rózna wielkosc – te które
Nowe funkcjonalnosci
sa czesciej uzywane moga byc wieksze.
W obecnej wersji jest dostepnych 9 makr
„Wstazka” jest przygotowana przez p-ro
definicji elementów konstrukcji zelbetogramistów, ale uzytkownik ma mozli- wych: attyka, sciana oporowa, stopa, lawa,
wosc tworzeniach wlasnych, dodatkowieniec, schody, belka, slup, naroze.
wych paneli ikon, w których polecenia
W module BiK-Stal dodano rysowanie szyn
moga pochodzic z róznych modulów
w przekroju i 4 widokach oraz polecenie
BiK i systemu CAD. Zostaje zachowana
do ich opisania oraz tworzenia zestawien.
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W module BiK-Stal dodano rysowanie szyn w przekroju
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Odœwie¿ony wygl¹d okien dialogowych

Dodatkowo wprowadzono nowe funkcjonalnosci:
rysowanie spadków,
definiowanie skarp,
wstawienie „samodzielnej” szpilki op-i
sowej do okiem.

i najnowszych systemów operacyjnych.
Dopracowanie czytelnosci i wygladu ikon
w menu „wstazkowym” ulatwia prace, zwiek sza czytelnosc rozlokowania polecen. Nowy
rozklad ikon w panelu (obok siebie), tworzy zestawienia polecen, których funkcjonalnosc dotyczy tych samych elementów.
Nowa wersja BIK 9 w pelni wykorzystuje
Te cechy nowej wersji programu BiK zostana
mozliwosci systemów platformowych CAD zapewne docenione przez uzytkowników.

