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MONITOR PRACY
GRAITEC PowerPack for Revit® 2020 przedstawia "Monitor Pracy", nową potężną funkcję, która umożliwia
użytkownikom lepszą kontrolę podczas pracy w Revit®. Narzędzie to umożliwia rejestrację czasu spędzonego
przez użytkowników podczas pracy nad poszczególnymi plikami programu Revit.
Okno główne można podzielić na dwie części, które przedstawiono poniżej:
• panel sterowania
• przeglądarka wyników

Rysunek1 - Okno główne Monitor pracy

Panel sterowania zarządza różnymi opcjami Monitora pracy. Z drugiej strony, przeglądarka wyników pokazuje
różne wyniki. Każda funkcjonalność będzie szczegółowo opisana w niniejszym dokumencie.
Monitor pracy wykorzystuje zdarzenia do kontrolowania działań użytkownika w projekcie. Te wydarzenia mogą
być:
•
•
•
•

Każda czynność wykonana lub cofnięta na dokumencie (czynności widoczne w pozycji Cofnij);
Przełączanie aktywnego widoku;
Otwieranie/zapisywanie/zamykanie dokumentu;
Synchronizacja plików lokalnych z plikami centralnymi.

Każde zdarzenie ma przypisaną datę i godzinę, co pozwala na śledzenie związanych z nim informacji.
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Konfiguracja plików
Czas pomiędzy dwoma kolejnymi zdarzeniami jest uważany za czas pracy, jeśli jest krótszy niż maksymalny
czas bezczynności. Parametr ten jest ustawiany indywidualnie dla każdego pliku programu Revit i może być
edytowany w dowolnym momencie.

Rysunek2 - Definicja maksymalnego czasu bezczynności

Pojęcie czasu pracy jest ważne dla koncepcji sesji i zdarzeń. Sesja jest definiowana jako grupa zdarzeń, w
której czas między każdym kolejnym zdarzeniem jest mniejszy niż maksymalny czas bezczynności. Narzędzie
to wymaga przypisania projektu do pliku. Projekty mogą być tworzone w oknie Konfiguracja globalna, które jest
szczegółowo opisane w dalszej części niniejszego dokumentu.

Rysunek3 - Przypisanie projektu

Na koniec użytkownik może wybrać okres, w którym chce, aby zdarzenia były zapisywane na dysku lokalnym.
Ponieważ użytkownik może wygenerować do 28 800 zdarzeń dziennie i w ten sposób wygenerować ciężkie
pliki, istnieje możliwość przechowywania tylko najnowszych zdarzeń na dysku lokalnym.Najważniejszą bazą
danych jest baza Główna, w której przechowywane są pozostałe dane.

Rysunek 4 - Przechowywanie darzeń na dysku lokalnym
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Konfiguracja globalna
W oknie Konfiguracja globalna użytkownik może:
•
•
•
•

Zarządzaj wszystkimi monitorowanymi plikami Revit, bez otwierania ich;
Zarządzanie wszystkimi zdefiniowanymi projektami;
Dostosuj interfejs użytkownika;
Ustaw synchronizację.

Pliki
Użytkownik może edytować każdy plik indywidualnie (konfiguracja pliku).

Rysunek 5 - Panel sterowania - Konfiguracja globalna - Pliki

Projekty
Projekt jest jednostką opcjonalną i abstrakcyjną, która umożliwia grupowanie plików Revit i przeglądanie
sumarycznych statystyk dla nich. Każdy plik może być powiązany tylko z jednym projektem.

Rysunek 6 - Panel sterowania - Konfiguracja globalna - Projekty

Rysunek 7 - Panel sterowania - Konfiguracja globalna - Projekty - Dodaj nowy projekt
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Interfejs użytkownika
Ta funkcjonalność definiuje format wyświetlania czasu.

Rysunek 8 - Panel sterowania - Konfiguracja globalna - Interfejs użytkownika

Synchronizacja
Synchronizacja danych Monitora pracy jest niezależna od synchronizacji modelu Revit i musi być ustawiona
indywidualnie, aby móc pracować.Ponadto użytkownik musi posiadać prawidłowe połączenie (w Monitorze
pracy) z bazą danych (SQLite lub SQL), aby zobaczyć inne dane użytkownika.
W tym oknie należy zdefiniować typ serwera i częstotliwość synchronizacji.

Rysunek 9 - Panel sterowania - Konfiguracja globalna - Synchronizacja
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Dostępne są dwa rodzaje synchronizacji:
•

Automatyczne

Jeśli użytkownik chce, aby synchronizacja była automatyczna, możliwe jest wybranie częstotliwości
automatycznej synchronizacji.Synchronizacja w tle jest łatwa i nie przeszkadza w pracy z modelem w programie
Revit.Jeśli wystąpią błędy w sieci i proces automatycznej synchronizacji ulegnie awarii, kolejna synchronizacja
rozpocznie się od miejsca, w którym synchronizacja została wcześniej przerwana.
•

Ręczna

W przypadku ręcznej synchronizacji konieczne jest zdefiniowanie opcji "Nigdy" w zakładce Synchronizacja, a
następnie synchronizowanie bezpośrednio w oknie głównym. Narzędzie to pozwala użytkownikowi na ręczną
synchronizację projektu, kiedy tylko zechce. Źródło bazy danych musi być zdefiniowane wcześniej.

Typ serwera
Synchronizacji można dokonać z plikiem bazy danych SQLite lub serwerem SQLite, który można wybrać w
zakładce Typ serwera.
•

SQLITE

SQL Lite jest plikiem bazy danych, więc aby synchronizacja działała, konieczne jest stworzenie współdzielonej
lokalizacji na sieciowym nośniku danych, gdzie wszyscy użytkownicy mają dostęp do odczytu i zapisu.
Jeśli plik bazy danych SQLite już istnieje, użytkownik może go przesłać za pomocą przycisku 1, jak pokazano
poniżej na rysunku. W przeciwnym razie, jeśli plik bazy danych SQLite nie istnieje, możliwe jest użycie
przycisku 2 do utworzenia go na dysku sieciowym.

Rysunek 10 - Panel sterowania - Konfiguracja globalna - Synchronizacja
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•

SQLSERVER

W tym scenariuszu użytkownik musi posiadać działający SQL Server. Baza danych jest tworzona
automatycznie przez Monitor pracy na serwerze. Dlatego ważne jest, aby użytkownik otrzymał uprawnienia do
tworzenia obiektów SQL na serwerze.

Rysunek 10 - Panel sterowania - Konfiguracja globalna - Synchronizacja

Test połączenia
Po wypełnieniu wszystkich informacji niezbędnych do nawiązania połączenia, ważne jest, aby sprawdzić, czy
połączenie działa. Jeśli połączenie nie jest poprawne, synchronizacja nie powiedzie się.

Rysunek 11 - Panel sterowania - Konfiguracja globalna - Synchronizacja

Raport
Dane widoczne w tabelach można wyeksportować do pliku Excel (.xlsx). Aby narzędzie działało, nie trzeba
instalować programu Microsoft Excel.
Istnieje możliwość wyboru zawartości tworzonych tabel, jak również lokalizacji pliku.
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Rysunek 12 - Okno raportów

Plik wygenerowany przez Monitor pracy wygląda jak poniższy rysunek.

Rysunek 13 - Raport - Wyniki na projekt - Plik Excel
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Wyniki na projekt
Wyniki śledzenia zdarzeń mogą być wyświetlane na wiele sposobów: na projekt, na użytkownika i na plik.

Rysunek 14 - Przeglądarka wyników

Przedział czasowy zdarzeń można wybrać zgodnie z poniższymi opcjami. Użytkownik może również
bezpośrednio wybierać daty, których to dotyczy.

Rysunek 15 - Opcje wyboru przedziału czasowego zdarzeń

Grafika jest wyświetlana w formie histogramów, jak na przykład poniżej.

Rysunek 16 - Grafika w postaci histogramów
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Jeśli użytkownik chce wyświetlić wyniki w sposób bardziej szczegółowy, istnieje również możliwość
wyświetlania wyników w czasie, które mogą mieć postać dni, tygodni, miesięcy lub lat.

Rysunek 17 - Możliwość wyświetlania wyników

Grafika jest następnie przedstawiana w postaci wykresów, jak w poniższym przykładzie

Rysunek 18 - Grafika w formie wykresów
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Wyniki na projekt
Na projekt
Widok ten pokazuje sumaryczny czas dla każdego projektu w wybranym przedziale czasowym.

Rysunek 19 - Główny widok grafiki dla każdego projektu

Widok ten pokazuje szczegółowo przydzielony czas dla każdego projektu w wybranym przedziale czasowym,
w oparciu o różne kryteria (np. czas pogrupowany według dni).

Rysunek 20 - Główny widok grafiki dla każdego projektu
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Dla użytkownika na projekt
Widok ten pokazuje sumaryczny czas dla każdego projektu, w którym wybrany użytkownik pracował w
wybranym przedziale czasowym.

Rysunek 21 - Główny widok grafiki dla użytkownika na projekt

Widok ten pokazuje szczegółowo czas przydzielony przez jednego użytkownika na projekt, w wybranym
przedziale czasowym.

Rysunek 22 - Główny widok grafiki dla użytkownika na projekt

14

Co nowego w GRAITEC Advance PowerPack 2020

Wyniki dla pliku
Na plik
Ten widok pokazuje sumaryczny czas dla każdego pliku w wybranym przedziale czasowym.

Rysunek 23 - Główny widok grafiki na plik

Widok ten pokazuje szczegółowo przydzielony czas dla wszystkich plików w wybranym przedziale czasowym,
w oparciu o różne kryteria (np. czas pogrupowany według dni).

Rysunek 24 - Główny widok grafiki na plik
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Dla projektu na plik
Widok ten pokazuje sumarycny czas dla każdego pliku zawartego w wybranym projekcie, w wybranym
przedziale czasowym.

Rysunek 25 - Główny widok grafiki projektu dla każdego pliku

Widok ten pokazuje szczegółowo przydzielony czas dla każdego pliku zawartego w wybranym projekcie, w
wybranym przedziale czasowym.

Rysunek 26 - Widok główny - grafika projektu na plik
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Dla użytkownika na plik
Widok ten pokazuje sumaryczny czas dla każdego pliku w ramach projektu, nad którym pracował wybrany
użytkownik w wybranym przedziale czasowym.

Rysunek 27 - Widok główny - grafika dla użytkownika na plik

Widok ten pokazuje szczegółowo czas przydzielony przez jednego użytkownika dla każdego pliku w ramach
projektu, w wybranym przedziale czasowym.

Rysunek 28 - Główny widok grafiki dla użytkownika na plik
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Wyniki na użytkownika
Na użytkownika
Ten widok pokazuje sumaryczny czas dla każdego użytkownika w wybranym przedziale czasowym.

Rysunek 29 - Główny widok grafiki na użytkownika

Ten widok pokazuje szczegółowo przydzielony czas na użytkownika, w wybranym przedziale czasowym.

Rysunek 30 - Główny widok grafiki na użytkownika
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Dla projektu na użytkownika
Ten widok pokazuje sumaryczny czas dla wszystkich użytkowników zaangażowanych w dany projekt, w
wybranym przedziale czasowym.

Rysunek 31 - Główny widok grafiki dla projektu na użytkownika

Ten widok pokazuje szczegółowo całkowity czas spędzony przez wszystkich użytkowników zaangażowanych w
dany projekt, w wybranym przedziale czasowym.

Rysunek 32 - Główny widok grafiki dla projektu na użytkownika
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Dla pliku na użytkownika
Ten widok pokazuje sumaryczny czas dla wszystkich użytkowników pracujących nad danym plikiem, w
wybranym przedziale czasowym.

Rysunek 33 - Główny widok grafiki dla pliku na użytkownika

Widok ten pokazuje szczegółowo całkowity czas spędzony przez wszystkich użytkowników pracujących nad
danym plikiem w wybranym przedziale czasowym.

Rysunek 34 - Główny widok grafiki dla pliku na użytkownika

20

Co nowego w GRAITEC Advance PowerPack 2020
Sesje
Ten widok pokazuje nagrane sesje (grupa po zdarzeniach).

Rysunek 35 - Główny widok sesji

Zdarzenia
Ten widok pokazuje zarejestrowane zdarzenia. Tylko zdarzenia z jednego pliku mogą być widoczne
jednocześnie.
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BIM CONNECT ULEPSZENIA
Import zbrojenia teoretycznego
BIM Connect jest teraz w stanie zaimportować pakiet wyników dla teoretycznego zbrojenia pochodzącego z
pakietu FEM dla elementów powierzchniowych. Tak więc, wyniki te są dostępne dla płyt i stropów.
Wyniki są przechowywane w pakiecie i widoczne w menedżerze wyników programu Revit.

Wyniki są dostępne dla projektantów BIM poprzez okno dialogowe Import wyników analizy wyników.

Siły wynikające z importu i eksportu oraz grupy ścian
BIM Connect jest teraz w stanie zakodować wartości sił wypadkowych (górna i dolna) dla ścian usztywniających
i grup ścian usztywniających.
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