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SLEDOVÁNÍ PRÁCE 
GRAITEC PowerPack pro Revit® 2020 uvádí "Sledování práce", což je nová silná funkce, která umožňuje 
uživatelům lepší kontrolu při práci v Revitu®. Tento nástroj umožňuje registraci času stráveného uživateli při 
práci na jednotlivých souborech Revitu. 

Hlavní okno lze rozdělit na dvě části, které jsou zobrazeny níže:  
• řídící panel 
• prohlížeč výsledků 

 

 
Figura1 - Hlavní okno nástroje sledování práce 

 
Ovládací panel spravuje různé možnosti nástroje sledování práce. Prohlížeč výsledků na druhé straně ukazuje 
různé výsledky. Každá funkce bude podrobněji popsána v tomto dokumentu.  

Nástroj sledování práce používá události ke sledování akcí uživatele v projektu. Tyto události mohou být:  

• Každá akce, která je provedena nebo vrácena v dokumentu (akce viditelné v nabídce Revit Zpět); 
• Přepínání aktivního zobrazení; 
• Otevírání/ukládání/zavírání dokumentu; 
• Synchronizace místních souborů s centrálními soubory. 

Každá událost má přidružené datum a čas, což umožňuje sledovat data, která jsou k nim přidružena.  
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Konfigurace souboru 

Doba mezi dvěma následnými událostmi je považována za pracovní dobu, pokud je menší než maximální doba 
nečinnosti. Tento parametr je nastaven pro každý soubor Revit jednotlivě a lze jej nastavit v libovolném 
okamžiku. 

 
Figura2 - Definice maximální doby nečinnosti, 

Pojem pracovní čas je důležitý pro koncepty relací a událostí. Relace je definována jako skupina událostí, ve 
kterých je doba mezi dvěma po sobě jdoucími událostmi menší než maximální doba nečinnosti. Tento nástroj 
vyžaduje přiřazení jedinečného projektu k souboru. Projekty lze vytvořit v okně globální konfigurace, které je 
podrobně popsáno dále v tomto dokumentu. 

 
Figura3 - Přiřazení projektu 

Nakonec si uživatel může vybrat období, ve kterém chce, aby byly události uloženy na místním disku. Vzhledem 
k tomu, že uživatel může generovat až 28 800 událostí za den, a tím generovat velké soubory, existuje možnost 
zachovat na místním disku pouze nejnovější události.Nejdůležitější databáze se nazývá Hlavní, kde jsou 
uložena zbývající data.  

 
Figura 4 – Uložení událostí na místní disk 
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Globální konfigurace 

V okně globální konfigurace může uživatel:  

• Spravovat všechny sledované soubory Revit bez jejich otevření; 
• Spravovat všechny definované projekty; 
• Upravit uživatelské rozhraní; 
• Nastavit synchronizaci. 

Soubory 
Uživatel může upravovat každý soubor jednotlivě (konfigurace souboru). 
 

 
Figura 5 – Ovládací panel – Globální konfigurace – Soubory 

 
Projekty 

Projekt je volitelná a abstraktní jednotka, která umožňuje seskupit soubory Revit a zobrazit pro ně agregovanou 
statistiku. Každý soubor může být přidružen pouze k jednomu projektu. 

 
Figura 6 - Ovládací panel - Globální konfigurace – Projekty 

 

 
Figura 7 - Ovládací panel - Globální konfigurace – Projekty – Přidat nový projekt 
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Uživatelské rozhraní 
 
Tato funkce definuje formát zobrazení času. 

 
Figura 8 - Ovládací panel - Globální konfigurace - Uživatelské rozhraní 

 
Synchronizace 

Synchronizace dat nástroje sledování práce je nezávislá na synchronizaci modelu Revit a je třeba ji nastavit 
jednotlivě, aby fungovala.Kromě toho musí uživatel zachovat platné připojení (v okně sledování práce) k 
databázi (SQLite nebo SQL), aby mohl zobrazit další uživatelská data. 

V tomto okně je nutné definovat typ serveru a frekvenci synchronizace. 
 

 
Figura 9 - Ovládací panel - Globální konfigurace – Synchronizace 
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K dispozici jsou dva typy synchronizace: 

• Automatická 
 
Pokud uživatel požaduje automatickou synchronizaci, je možné zvolit frekvenci automatické synchronizace.Tato 
synchronizace na pozadí je snadná a nemá vliv na práci s modelem v aplikaci Revit.Dojde-li k chybám sítě a 
proces automatické synchronizace selže, spustí se následující synchronizace z místa, kde byla synchronizace 
dříve přerušena.  

• Ruční 
 
Pro ruční synchronizace je nutné definovat "nikdy" na kartě četnosti synchronizace a potom provést 
synchronizaci přímo v hlavním okně. Tento nástroj umožňuje uživateli ručně synchronizovat projekt, kdykoli 
chce. Zdroj databáze musí být již definován. 

 

Typ serveru 

Synchronizaci lze provést pomocí databázového souboru SQLite nebo SQL Serveru, který lze vybrat na 
kartě Typ serveru.   

• SQLITE 

SQL Lite je databázový soubor, takže za účelem provedení synchronizace je nutné vytvořit sdílené umístění v 
síťovém úložišti, kde mají všichni uživatelé přístup ke čtení a zápisu.. 

Pokud již existuje databázový soubor SQLite, může jej uživatel odeslat pomocí tlačítka 1, jak je znázorněno 
níže v obrázku. V opačném případě, pokud databázový soubor SQLite neexistuje, je možné použít tlačítko 2 k 
jeho vytvoření v síťovém úložišti.  
 

 
Figura 10 - Ovládací panel - Globální konfigurace – Synchronizace 
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• SQLSERVER 

V tomto scénáři musí mít uživatel funkční instanci SQL Serveru. Databáze je na serveru vytvořena automaticky 
pomocí nástroje Sledování práce. Proto je důležité, aby uživateli byla přidělena oprávnění k vytváření objektů 
na SQL serveru. 
 

 
Figura 10 - Ovládací panel - Globální konfigurace – Synchronizace 

 
 
Test připojení 

Po naplnění všech potřebných informací pro navázání spojení je důležité vyzkoušet, zda připojení funguje. 
Pokud je připojení neplatné, synchronizace se nezdaří. 

 
Figura 11 - Ovládací panel - Globální konfigurace – Synchronizace 

 

 

Výpis 

Data viditelná v tabulkách lze exportovat do souboru aplikace Excel (XLSX). Aby tento nástroj fungoval, nemusí 
být nainstalována aplikace Microsoft Excel. 

Je možné zvolit obsah reportovaných tabulek a také umístění souboru. 
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Figura 12 - Okno výpisu 

 

Soubor generovaný pomocí nástroje sledování práce vypadá jako obrázek zobrazený níže.  

 
Figura 13 – Výpis - Výsledky dle projektu - Soubor aplikace Excel 
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Výsledky dle projektu 

Výsledky sledování událostí lze zobrazit mnoha způsoby: dle projektu, dle uživatele a dle souboru.   

 
Figura 14 – Prohlížeč výsledků 

 

Časový interval událostí lze vybrat podle níže uvedených možností. Uživatel může také přímo zvolit příslušná 
data. 

  
Figura 15 – Možnosti výběru časového rozpětí událostí 

 

Grafika je zobrazena ve formě histogramů, jako například v následujícího příkladu. 

 
Figura 16 – Grafika ve formě histogramů 
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Pokud si uživatel přeje zobrazit výsledky detailnějším způsobem, existuje také možnost zobrazení výsledků za 
určitou dobu, což může být ve formě dnů, týdnů, měsíců nebo roků.  

 

Figura 17 – Možnost zobrazení výsledků 

 

Grafika se pak zobrazí v křivkách podle následujícího příkladu 

 
Figura 18 – Grafika ve formě křivek 
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Výsledky dle projektu 

Dle projektu 

Tento pohled zobrazuje agregovaný čas pro každý projekt ve vybraném časovém rozsahu. 

 
Figura 19 – Hlavní zobrazení grafiky dle projektu 

 
Toto zobrazení podrobně znázorňuje přidělený čas pro každý projekt ve zvoleném časovém období na základě 
různých kritérií (např. čas seskupený podle dnů). 

 
Figura 20 – Hlavní zobrazení grafiky dle projektu 
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Pro uživatele dle projektu 

Toto zobrazení zobrazuje agregovaný čas pro každý projekt, ve kterém vybraný uživatel pracoval ve vybraném 
časovém rozsahu. 

 
Figura 21 – Hlavní zobrazení grafiky pro uživatele dle projektu 

 
Toto zobrazení podrobně znázorňuje čas přidělený jedním uživatelem pro každý projekt ve vybraném časovém 
rozsahu. 

 
Figura 22 – Hlavní zobrazení grafiky pro uživatele dle projektu 
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Výsledky dle souboru 

Dle souboru 

Toto zobrazení zobrazuje agregovaný čas pro každý soubor ve vybraném časovém rozsahu. 

 
Figura 23 – Hlavní zobrazení grafiky dle souboru 

 

Toto zobrazení podrobně zobrazuje přidělený čas pro všechny soubory ve vybraném časovém rozsahu na 
základě různých kritérií (např. čas seskupený podle dnů). 

 
Figura 24 – Hlavní zobrazení grafiky dle souboru 
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Pro projekt dle souboru 

Toto zobrazení zobrazuje agregovaný čas pro každý soubor ve vybraném projektu ve vybraném časovém 
rozsahu. 

 
Figura 25 – Hlavní zobrazení grafiky pro projekt dle souboru 

 
Toto zobrazení podrobně znázorňuje přidělený čas pro každý soubor ve vybraném projektu ve vybraném 
časovém rozsahu. 

 
Figura 26 – Hlavní zobrazení - Grafika pro projekt dle souboru 
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Pro uživatele dle souboru 

Toto zobrazení zobrazuje agregovaný čas pro každý soubor v rámci projektu, na kterém vybraný uživatel 
pracoval ve vybraném časovém rozsahu. 

 
Figura 27 – Hlavní zobrazení - Grafika pro uživatele dle souboru 

 
Toto zobrazení podrobně znázorňuje čas přidělený jedním uživatelem pro každý soubor v rámci projektu ve 
vybraném časovém rozsahu. 

 
Figura 28 – Hlavní zobrazení grafiky pro uživatele dle souboru 
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Výsledky dle uživatele 

Dle uživatele 

Toto zobrazení zobrazuje agregovaný čas pro každého uživatele ve vybraném časovém rozpětí.  

 
Figura 29 – Hlavní zobrazení grafiky dle uživatele 

 
Toto zobrazení podrobně zobrazuje přidělený čas na uživatele ve vybraném časovém rozpětí.  

 
Figura 30 – Hlavní zobrazení grafiky dle uživatele 
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Pro projekt dle uživatele 

Toto zobrazení zobrazuje agregovaný čas pro všechny uživatele účastnící se určitého projektu ve vybraném 
časovém rozpětí. 

 
Figura 31 – Hlavní zobrazení grafiky pro projekt dle uživatele 

 

Toto zobrazení podrobně zobrazuje celkový čas strávený všemi uživateli, kteří jsou zapojeni do určitého 
projektu, ve vybraném časovém rozpětí. 

 
Figura 32 – Hlavní zobrazení grafiky pro projekt dle uživatele 
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Pro soubor dle uživatele 

Toto zobrazení zobrazuje agregovaný čas pro všechny uživatele pracující na určitém souboru ve vybraném 
časovém rozpětí. 

 
Figura 33 – Hlavní zobrazení grafiky pro soubor dle uživatele 

 
Toto zobrazení podrobně zobrazuje celkový čas strávený všemi uživateli, kteří pracují na určitém souboru, ve 
vybraném časovém rozpětí. 

 
Figura 34 – Hlavní zobrazení grafiky pro soubor dle uživatele 
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Relace 

Toto zobrazení obsahuje zaznamenané relace (seskupené podle událostí). 

 
Figura 35 – Hlavní pohled na relace 

 
Události 

Toto zobrazení obsahuje zaznamenané události. Najednou mohou být viditelné pouze události z jednoho 
souboru. 
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VYLEPŠENÍ V BIM CONNECT 
 
Import teoretické výztuže 

BIM Connect nyní může importovat balíček výsledků pro teoretickou výztuž z balíčku MKP pro povrchové prvky. 
Tyto výsledky jsou tedy k dispozici pro základové desky a podlahy. 

Výsledky jsou uloženy v balíčku a viditelné v "Results Manager" v Revitu.  

 

Výsledky jsou k dispozici pro BIM Designers v dialogovém okně import výsledků analýzy. 

 

Import a export výsledných sil pro skupiny stěn 

BIM connect nyní může vložit výsledné hodnoty sil (nahoře a dole) pro smykové stěny a skupiny smykových 
stěn.  

 

 

 


	SLEDOVÁNÍ PRÁCE
	Konfigurace souboru
	Globální konfigurace
	Soubory
	Projekty
	Uživatelské rozhraní

	Synchronizace
	Typ serveru
	Test připojení

	Výpis
	Figura 13 – Výpis - Výsledky dle projektu - Soubor aplikace Excel
	Výsledky dle projektu

	Výsledky dle projektu
	Dle projektu
	Pro uživatele dle projektu

	Výsledky dle souboru
	Dle souboru
	Pro projekt dle souboru
	Pro uživatele dle souboru

	Výsledky dle uživatele
	Dle uživatele
	Pro projekt dle uživatele
	Pro soubor dle uživatele

	Relace
	Události

	VYLEPŠENÍ V BIM CONNECT
	Import teoretické výztuže
	Import a export výsledných sil pro skupiny stěn


