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1. Witamy w Graitec PowerPack dla programu Revit 

2022 

 

 

 

 

GRAITEC z przyjemnością prezentuje najnowszą wersję Advance PowerPack for Revit 2022, część pakietu 

Graitec Advance. Wersja ta zawiera nowe funkcje oraz liczne i ważne ulepszenia naszych istniejących narzędzi, 

które znacznie usprawnią proces modelowania i wykorzystanie programu REVIT. 

W programie PowerPack for Revit 2022 znajduje się nowa wstążka, jej rozmieszczenie poleceń jest teraz 

znacznie bardziej zorganizowane. Możliwe jest również jej dostosowanie. Nowe narzędzia, takie jak "Przekrój 

lokalny", pozwolą ci ulepszyć rysunki.Wiele narzędzi zostało odnowionych, jak np. "BIM connect" lub 

generowanie rysunków i są teraz znacznie łatwiejsze w użyciu.Wszystkie ulepszenia mają na celu ułatwienie 

przepływu pracy. 

Ten dokument zawiera opis nowych opcji i ulepszeń w programie PowerPack, związanych z funkcjami 

projektowania i detalowania zbrojenia, które działają w środowisku programu Revit. Jednak wszystkie inne 

nowości i ulepszenia związane z obliczeniami projektowymi, które mają zastosowanie również dla modułów 

Advance Design Modules, są opisane w osobnym dokumencie - Co nowego w Advance Design Modules 2022. 
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2. Ogólne 

2.1. Zgodność z programami Revit® 2021 i Revit® 2022 

Program PowerPack for Revit 2022 jest kompatybilny z ostatnimi wersjami programu Revit:Autodesk Revit® 2021 

i Autodesk Revit® 2022. Poprzednie wersje programu Revit nie są obsługiwane. 

 

2.2. Instalacja wsadowa 

Administratorzy IT stają przed koniecznością wdrożenia oprogramowania Graitec na dziesiątkach, a może nawet 

setkach komputerów w sieci firmowej. Administratorzy mogą jednak skonfigurować różne ustawienia dla każdego 

komputera w sieci, w tym rozdysponowanie oprogramowania, w jednym miejscu, za pomocą Zasad Grupy - 

funkcji zawierającej wiele zaawansowanych ustawień. 

W tym dokumencie znajdują się instrukcje opisujące krok po kroku korzystanie z Instalacji Administracyjnej do 

wdrażania oprogramowania (utworzenia obrazu instalacji). Proces ten znacznie upraszcza i automatyzuje proces 

rozdysponowania oprogramowania w sieci firmowej. 

Rozdział ten skierowany jest do administratorów IT posiadających wiedzę z zakresu Zasad Grupy, którzy 

zarządzają wszystkimi komputerami w sieci firmowej i przedstawia krok po kroku informacje na temat: 

 rozdysponowania oprogramowania Graitec z wykorzystaniem Active Directory; 

 rozdysponowania licencji sieciowych dla oprogramowania Graitec poprzez automatyczne ustawienie na 

maszynach użytkowników ustawień licencji sieciowej za pomocą Zasad Grupy; 

 rozdysponowania wielu jednostanowiskowych licencji na oprogramowanie Graitec za pomocą skryptu 

startowego; 

 rozdysponowania materiałów redystrybucyjnych (jeśli istnieją). 

WAŻNA INFORMACJA: 

1. Ten rozdział porusza tematykę z zakresu Sieci Windows. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z zarządzaniem 

serwerami Windows, Active Directory i Zasadami Grupy - zwróć się o pomoc do wykwalifikowanej osoby.  

2. Ostatecznie, konieczne może być utworzenie trzech Obiektów Zasad Grupy: jednego do zainstalowania 

wymagań wstępnych, jednego do rozdysponowania oprogramowania i jednego do automatycznej aktywacji 

licencji. 

2.2.1. Konfiguracja Zasad Grupy w celu automatycznego rozdysponowania 

Aby skonfigurować Zasady Grupy w celu zainstalowania oprogramowania Graitec na komputerach, należy 

utworzyć Jednostkę Organizacyjną (JO) w Active Directory, zawierającą odpowiednie komputery i użytkowników, 

na których ma być zainstalowane oprogramowanie. 

https://www.graitec.com/products/
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Następnie należy utworzyć nowy Obiekt Zasad Grupy w oknie zarządzania Zasadami Grupy (Group Policy 

Management), powiązany z wcześniej utworzoną Jednostką Organizacyjną. 

Zasady, które będą tworzone, dotyczą zarówno użytkowników jak i komputerów, więc będą musiały zostać 

powiązane na poziomie, na którym będą dotyczyły obydwu, lub powiązane oddzielnie z poszczególnymi 

Jednostkami Organizacyjnymi użytkowników i komputerów. 

W zależności od produktu Graitec, który chcesz wdrożyć w swojej sieci, może być konieczne zainstalowanie 

dodatkowych wymagań wstępnych (pre-requisites). W takim przypadku zobacz Instalowanie wymagań 

wstępnych. 

Po utworzeniu Zasad Grupy należy je edytować i przejść do lokalizacji: Konfiguracja Komputera > Zasady > 

Ustawienia Oprogramowania > Instalacja Oprogramowania (Computer Configuration > Policies > Software 

Settings > Software installation) i kliknąć prawym przyciskiem myszy na Nowy > Pakiet (New > Package): 

 

 
Tworzenie nowego pakietu dla obrazu instalacji oprogramowania 

 

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wybierz odpowiedni plik *.msi w zależności od 

oprogramowania, które chcesz wdrożyć. Należy pamiętać, że w zależności od instalowanego produktu, może być 

potrzebnych kilka plików *.msi. W tym przypadku powtórz proces dla każdego potrzebnego pliku *.msi. Zobacz 

Pakiety wymagane do zainstalowania aby zobaczyć listę wymaganych plików *.msi dla każdego oprogramowania. 

 

 

file://///XEON2/TranslationFiles/docs/temp/_Installing_pre-requisites
file://///XEON2/TranslationFiles/docs/temp/_Installing_pre-requisites
file://///XEON2/TranslationFiles/docs/temp/_Required_packages_to
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UWAGA: 

Pliki *.msi muszą znajdować się w sieci, dostępnej dla wszystkich komputerów, na których będzie instalowane 

oprogramowanie, a nie na dysku lokalnym. Przy podawaniu ścieżki do pliku .msi należy użyć ścieżki sieciowej 

(np.: \\<file server>\<share>\<file name>.msi). 

Oczywiście istnieje wiele ustawień w Zasadach Grupy, które można skonfigurować na wiele sposobów w 

zależności od konfiguracji Państwa systemów; istnieje jednak jedno ustawienie, które należy wybrać, aby upewnić 

się, że oprogramowanie zostanie rozdysponowane. 

Proszę edytować pakiet, który właśnie został utworzony, przejść do zakładki obrazu instalacji (Deployment) i 

kliknąć na przycisk Zaawansowane (Advanced): 

 
Uzyskiwanie dostępu do zaawansowanych ustawień obrazu instalacji oprogramowania 

 

Na następnym ekranie należy upewnić się, że opcja Ignoruj język podczas wdrażania tego pakietu jest 

zaznaczona: 
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Zaawansowane opcje obrazu instalacji: Zaznacz pole wyboru Ignoruj język. 

2.2.2. Konfiguracja Zasad Grupy w celu automatycznej aktywacji użytkowników, 

korzystających z licencji sieciowych. 

Licencje sieciowe są kontrolowane przez menedżera licencji Graitec.Zazwyczaj menedżer licencji jest 

instalowany na serwerze, ale można też użyć stacji roboczej, jeśli zostaną podjęte odpowiednie środki 

ostrożności, aby zapewnić, że stacja robocza będzie włączona w razie potrzeby.  

Zobacz Konfigurowanie serwera licencji. 

UWAGA: 

Z tego rozdziału należy korzystać tylko wtedy, gdy licencja jest licencją sieciową. 

Zamiast konieczności wskazania licencji do aktywacji przez wszystkich użytkowników, możemy zautomatyzować 

proces, w którym komputery użytkowników szukają narzędzia licencyjnego, skonfigurowanego na serwerze. 

Poniższe zmiany można wprowadzić w tych samych Zasadach Grupy, które zostały użyte do utworzenia obrazu 

instalacji oprogramowania lub w oddzielnych zasadach, jeśli jest to wymagane. Proszę przejść do lokalizacji 

Konfiguracja użytkownika > Preferencje > Ustawienia systemu Windows > Rejestr (User Configuration > 

Preferences > Windows Settings > Registry), kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Nowy > Element 

rejestru (New > Registry Item): 

https://graitec.info/Advance2021/Documentation/Advance-Installation-Guide-2021_EN.pdf
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Konfiguracja Zasad Grupy w celu automatycznej aktywacji licencji na komputerach użytkowników 

Proszę podać klucz rejestru w HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Graitec\License Manager 

"GRAITEC_LICENSE_FILE"="7621@SERVERNAME;" 

SERVERNAME należy zastąpić nazwą lub adresem IP serwera, na którym zainstalowano serwer licencji. 

Również numer 7621 powinien zostać zastąpiony właściwym numerem portu, jeśli inny port niż domyślny 7621 

został użyty dla serwera licencji. 

 
 

Wpis w rejestrze Licencji Graitec 
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2.2.3. Konfiguracja Zasad Grupy w celu automatycznej aktywacji użytkowników, 

korzystających z wielu samodzielnych (stanowiskowych) licencji. 

UWAGA: 

Z tego rodziału należy korzystać tylko w przypadku użytkowania wielu licencji samodzielnych (stanowiskowych).  

Automatyczna aktywacja licencji samodzielnych jest również możliwa, jednak proces ten jest nieco inny niż w 

przypadku licencji sieciowych. Jeśli posiadana wersja oprogramowania jest wcześniejsza niż wersja 2022, 

pierwszym krokiem jest dołączenie zaktualizowanej wersji Narzędzia licencyjnego Graitec do obrazu instalacji 

MSI. Należy użyć procesu opisanego w rozdziale dotyczącym automatycznego rozdysponowania, aby dołączyć 

instalator licencji Graitec MSI - GRLICInstaller.msi. 

Następnie trzeba będzie użyć skryptu .bat jako skryptu startowego w Zasadach Grupy. Można użyć skryptu, który 

został skonfigurowany specjalnie dla Twoich licencji. Oczywiście w skrypcie należy podać poprawny Numer 

Seryjny i ID Aktywacji.  

Główna idea polega na tym, że musimy uruchomić program LicenseUtility z parametrami Serial Number i 

ActivationID. Musimy umieścić ten program tak, aby uruchamiał się przy następnym starcie systemu, ale aby 

zapobiec jego wielokrotnemu uruchamianiu, umieściliśmy flagę rejestru o nazwie Stand-Alone License Set 

2021. Jednorazowe uruchomienie skryptu wsadowego spowoduje ustawienie klucza rejestru i uniemożliwi dalsze 

wykonywanie skryptu. Jeśli po jakimś czasie trzeba będzie wdrożyć podobną licencję, sugerujemy użycie 

podobnego, ale innego klucza rejestru (wystarczy utworzyć nową nazwę rejestru). Proszę zapewnić unikalność 

klucza rejestru i upewnić się, że za każdym razem, gdy skrypt jest uruchamiany, ten klucz rejestru jest unikalny. 

 

Polecenie Komentarz 

:Start  

setlocal enabledelayedexpansion  

użyj tego ustawienia, w przeciwnym razie 

wychwytywanie błędów dla zapytań do rejestru 

nie będzie aktualizowane poprawnie aż do 

zakończenia skryptu. Polecenie to służy do 

rozszerzania zmiennych (takich jak 

%ProgramFiles(x86)%) w czasie wykonywania, a 

nie w czasie analizowania. 

echo off nie pokazuj poleceń jako wykonanych 

cls wyczyść ekran 

If exist "%ProgramFiles(x86)%\Common 

Files\Graitec\LicenseUtility.exe" ( 
jeśli narzędzie licencyjne jest zainstalowane 

echo "found license utility" 
Wyświetl "found license utility" (znaleziono 

narzędzie licencyjne) 

reg query "HKLM\Software\Graitec\Stand Alone 

License Set 2021" 

Wykryj nasz klucz rejestru, aby stwierdzić, czy 

licencja została ustawiona 

if !errorlevel! EQU 0 ( Jeśli istnieje 
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Polecenie Komentarz 

echo "Found license set reg key -  can quit" 

Wyświetlenie znalezionego klucza rejestru z 

ustawioną licencją - dzięki czemu można 

zakończyć pracę 

) ELSE ( 
W przeciwnym razie (jeśli nie zostanie 

znaleziony) 

echo "Did not find license set reg key - need to set it 

and license machine" 
Wyświetlenie komunikatu "nie znaleziono" 

LicenseUtility.exe /SN:159xxx-xx-xxxx /ACTID:XRDA-

xxxx-xxxx 

Użyj narzędzia licencyjnego z odpowiednimi 

przełącznikami czasu działania licencji (należy to 

zmodyfikować dla każdej firmy, dla każdej 

licencji) 

REG add "HKLM\Software\Graitec\Stand Alone 

License Set 2021" /f 

Ustaw klucz rejestru mówiący, że licencja została 

ustawiona, aby następnym razem nie uruchamiał 

skryptu 

) 

) ELSE ( 

echo "Did not find License Utility" 

) 

Nie znaleziono niezbędnego narzędzia 

licencyjnego, więc skrypt nie może zostać 

uruchomiony Wyświetla komunikat "did not find 

the util" (nie znaleziono narzędzia) 

 

Następnie w Zasadach Grupy, za pomocą których chcesz spowodować aktywację na komputerze użytkownika, 

przejdź do lokalizacji Konfiguracja komputera > Ustawienia systemu Windows > Skrypty 

(Uruchomienie/Zatrzymanie) (Computer Configuration > Windows Settings > Scripts (Startup/Shutdown)) i w 

oknie dialogowym po prawej stronie kliknij dwukrotnie na Uruchomienie (Startup): 

 
Skrypt instalacyjny licencji jest ustawiony do wdrożenia w celu uruchomienia na komputerze użytkownika. 
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Po wykonaniu tych czynności wyświetli się następujące okno dialogowe: 

 
Dodawanie skryptu startowego 

 

Kliknij Dodaj (Add), a następnie wskaż pozycję w pojawiającym się oknie dialogowym. Na koniec skopiuj skrypt 

.bat do eksploratora plików, który się pojawi, a następnie kliknij OK. 

Jak w przypadku każdych Zasad Grupy, komputery użytkowników będą wymagały aktualizacji zasad i ponownego 

uruchomienia, ale skrypt automatycznie wykryje, czy szczegóły licencji muszą być skierowane do komputera 

użytkownika, a następnie dokona odpowiednich zmian. 

Jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba wyczyszczenia rejestru, należy uruchomić następujący skrypt odświeżający:  

REG delete "HKLM\Software\Graitec\Stand Alone License Set 2021" /f 

Może to być uruchomione ręcznie lub poprzez Zasady Grupy w podobny sposób. 

2.2.4. Instalowanie wymagań wstępnych 

W zależności od produktu firmy Graitec, który ma zostać wdrożony w sieci, może być konieczne zainstalowanie 

dodatkowych materiałów redystrybucyjnych. W przypadku dużych sieci, jeśli istnieją komputery, których stan jest 

nieznany w odniesieniu do tych składników redystrybucyjnych, zalecamy, aby uwzględnić wszystkie wymagane 

składniki dla wszystkich komputerów. Jeśli materiały redystrybucyjne są już zainstalowane, zostaną one 

pominięte. W ten sposób nie dojdzie do sytuacji, w której na niektórych komputerach nie będą zainstalowane 

materiały redystrybucyjne. Więcej informacji na temat materiałów redystrybucyjnych wymaganych dla każdego 

produktu można znaleźć w poniższej tabeli. 
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Advance Design Microsoft .NET Framework 4.8 

(Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe) 

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) 

(Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe) 

PowerPack for 

Advance Steel 

ODBC Driver 11 for SQL Server 

(Prerequisites/msodbcsql.msi) 

Advance 

Workshop 

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) 

(Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe) 

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable (x86) 

(Prerequisites/vcredist_x86_2008SP1.exe) 

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86) 

(Prerequisites/vcredist_x86_2010SP1.exe) 

MySQL Connector/ODBC 5.3 (x86) 

(Install[VersionNumber]/AW/mysql-connector-odbc-5.3.4-win32.msi ) 

Advance 

Workshop-

Creator for Steel 

Microsoft .NET Framework 4.8 

(Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe) 

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) 

(Prerequisites/vcredist_x64_2012UPD4.exe) 

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) 

(Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe) 

Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) 

(Prerequisites/vcredist_x64_2015_2019.exe) 

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x64) 

(Prerequisites/vcredist_x64_2010SP1.exe) 

MySQL Connector/ODBC 5.3 (x64) 

(Install[VersionNumber]/AW/mysql-connector-odbc-5.3.4-winx64.msi) 

Tabela 1. Wymagane materiały redystrybucyjne. 

UWAGA 

Ścieżki z "Tabeli 1. Wymagane materiały redystrybucyjne" powyżej są ścieżkami względnymi na DVD. 

Alternatywnie można je pobrać z https://www.graitec.info/Advance[VersionNumber]/. Każda ścieżka będzie 

zawierała odpowiedni numer wersji. Na przykład dla programu Microsoft .NET Framework 4.8 ścieżka względna 

to Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe. 

W związku z tym składnik redystrybucyjny Microsoft .NET Framework 4.8 for Advance 2022 będzie można pobrać 

z:  

https://www.graitec.info/Advance2022/Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe 

Poniżej znajduje się skrypt używany do wdrażania wymagań wstępnych. Jednorazowe uruchomienie skryptu 

wsadowego spowoduje ustawienie klucza rejestru i uniemożliwi dalsze wykonywanie skryptu. Jeśli po jakimś 

czasie trzeba będzie wdrożyć inne wymagania wstępne, sugerujemy użycie podobnego klucza rejestru. Proszę 

https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/msodbcsql.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x86_2008SP1.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x86_2010SP1.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x64_2012UPD4.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x64_2015_2019.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x64_2010SP1.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/AW/mysql-connector-odbc-5.3.4-winx64.msi
https://www.graitec.info/Advance%5bVersionNumber%5d/
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zapewnić unikalność klucza rejestru i upewnić się, że za każdym razem, gdy skrypt jest uruchamiany, ten klucz 

rejestru jest unikalny. W poniższym przykładzie użyliśmy unikalnego klucza rejestru Prerequisites Set 2021, 

który działa w taki sam sposób, jak ten używany w rozdziale Konfiguracja zasad grupy w celu automatycznej 

aktywacji użytkowników korzystających z wielu samodzielnych (stanowiskowych) licencji; to samo wyjaśnienie i 

zarządzanie kluczami rejestru jest aktualne. W skrypcie należy zaktualizować installpath o lokalizację sieciową 

plików instalacyjnych. Przy podawaniu plików, które mają być zainstalowane proszę dodać na końcu opcję 

"/quiet", aby zainstalować pliki w trybie cichym. 

Polecenie Komentarz 

:Start  

setlocal enabledelayedexpansion  Użyj tego ustawienia, w przeciwnym razie wychwytywanie błędów dla 

zapytań do rejestru nie będzie poprawnie aktualizowane, dopóki 

skrypt nie zostanie ukończony. Polecenie to służy do rozszerzania 

zmiennych (takich jak %ProgramFiles(x86)%) w czasie wykonywania, 

a nie w czasie analizowania. 

set installpath=\\Deployserver\installshare\ Ścieżka sieciowa do plików instalacyjnych 

echo off Nie pokazuj poleceń jako wykonanych 

cls Wyczyść ekran 

reg query 

"HKLM\Software\Graitec\Prerequisites Set 

2021" 

Wykryj klucz rejestru wymagań wstępnych, aby sprawdzić, czy 

wymagania wstępne są już zainstalowane 

if !errorlevel! EQU 0 ( Jeśli istnieje 

echo "Software Found - do nothing" Wyświetla "znaleziono oprogramowanie" - nie trzeba nic robić 

) ELSE ( W przeciwnym razie (jeśli nie zostanie znaleziony) 

echo "Software Not Found - install the 

software" 

Wyświetlenie komunikatu "nie znaleziono" 

%installpath%ndp48-x86-x64-allos-

enu.exe /quiet 

Zainstaluj Microsoft .NET Framework 4.8 

%installpath%vcredist_x86_2012UPD4.exe 

/quiet 

Zainstaluj Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) 

 REG add 

"HKLM\Software\Graitec\Prerequisites Set 

2021" /f 

Ustaw klucz rejestru mówiący, że wymagania wstępne zostały 

ustawione, aby następnym razem nie uruchamiał skryptu 

)  

file://///XEON2/TranslationFiles/docs/temp/_Configuration_of_Group
file://///XEON2/TranslationFiles/docs/temp/_Configuration_of_Group
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Należy utworzyć nowy obiekt Zasad Grupy, jak opisano w rodziale Konfigurowanie Zasad Grupy dla 

automatycznego rozdysponowania; edytuj zasady i przejdź do lokalizacji Konfiguracja komputera>Ustawienia 

systemu Windows>Skrypty (Uruchamianie/Zatrzymanie) (Computer Configuration>Windows Settings>Scripts 

(Startup/Shutdown) ) i kliknij dwukrotnie na opcję uruchamiania, która pojawi się w prawym oknie. 

 

 

 

Pojawi się okno dialogowe, kliknij Dodaj: 

 

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj skrypt (Add a Script). 

file://///XEON2/TranslationFiles/docs/temp/_Configuring_the_Group
file://///XEON2/TranslationFiles/docs/temp/_Configuring_the_Group
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Jeśli następnie klikniesz na Przeglądaj (Browse), będziesz mógł skopiować wspomniany skrypt instalacyjny w 

eksploratorze plików, który się pojawi i wybrać go do uruchomienia. 

Możesz zmienić następujące ustawienia w Zasadach Grupy, aby wymagania wstępne zostały w pełni 

zainstalowane, zanim użytkownik będzie mógł się ponownie zalogować. 

W Zasadach Grupy, przejdź do lokalizacji Konfiguracja komputera>Zasady>Szablony 

administracyjne>System>Skrypty (Computer Configuration>Policies>Administrative Templates>System>Scripts) 

i ustaw opcję Uruchamiaj skrypty startowe asynchronicznie (Run startup scripts asynchronously) na Wyłączone 

(Disabled). 

Proszę również ustawić Określ maksymalny czas oczekiwania dla skryptów Zasad Grupy (Specify maximum wait 

time for Group Policy scripts) na 1000. Dzięki temu skrypt będzie miał wystarczająco dużo czasu na instalację. 

Może być konieczna zmiana tej liczby w zależności od używanego systemu.Oczywiście istnieje wiele ustawień w 

Zasadach Grupy, które mogą być skonfigurowane na wiele sposobów w zależności od konfiguracji Państwa 

systemów, ale to są kluczowe zmiany, które należy wprowadzić. 

 

Jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba wyczyszczenia klucza rejestru, należy uruchomić następujący skrypt 

odświeżający:  

REG delete "HKLM\Software\Graitec\Prerequisites Set 2021" /f 

Może to być uruchomione ręcznie lub poprzez Zasady Grupy w podobny sposób. 

 

2.2.5. Pakiety wymagane do instalacji 

Dla każdego pakietu oprogramowania Graitec może istnieć jeden lub kilka pakietów, które muszą zostać 

zainstalowane. Zainstalowanie niekompletnego zestawu spowoduje, że oprogramowanie nie zostanie w pełni 

zainstalowane, a wyniki mogą być nieprzewidywalne. 

Aby poprawnie zainstalować wszystkie pakiety oprogramowania Graitec, prosimy o zapoznanie się z pełną listą 

pakietów, które muszą zostać uwzględnione w obrazie instalacji. 
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PowerPack for 

RevitInstall[VersionNumber]/PPR/RevitPowerPackSetup.msiInstall[VersionNumber

]/BD/AdvanceBIMDesigners.msi 

 

 

Advance 

DesignInstall[VersionNumber]/AD/AdvanceDesign.msiInstall[VersionNumber]/BD/

AdvanceBIMDesigners.msi 

 

 

PowerPack for Advance Steel 

2021Install[VersionNumber]/PPAS/PowerPack.msiInstall[VersionNumber]/BD/Adva

nceBIMDesignersStairsRailings.msi 

 

 

PowerPack for Advance Steel 

2020Install[VersionNumber]/PPAS/PowerPack_AS2020.msiInstall[VersionNumber]

/BD/AdvanceBIMDesignersStairsRailingsAS2020.msi 

 

 

PowerPack for VaultInstall[VersionNumber]/PPV/Graitec.Vault.PowerPack.msi 

 

PowerPack for 

InventorInstall[VersionNumber]/PPI/Graitec.Inventor.PowerPack.msi 

 

Advance WorkshopInstall[VersionNumber]/AW/AdvanceWorkshop.msi 

 

Advance Workshop-Creator for 

SteelInstall[VersionNumber]/CAD/AdvanceCADEnglish64.msiInstall[VersionNumbe

r]/CAD/AdvCAD64.cab 

 

 

(*)Install[VersionNumber]/AW/Adva

nceWorkshopCAD.msi 

  

 

Tabela 2. Wymagane pakiety. 

 

 

 

UWAGA 

(*) plik CAB nie musi być zawarty w zestawie plików obrazu instalacji w Zasadach Grupy, ale musi być obecny w 

folderze, z którego instalowane jest oprogramowanie. 

UWAGA 

Ścieżki z 'Tabeli 2. Wymagane pakiety' powyżej, są ścieżkami względnymi na DVD. Alternatywnie można je 

pobrać z https://www.graitec.info/Advance[VersionNumber]/ Każda ścieżka będzie zawierała odpowiedni numer 

wersji. Na przykład dla wersji 2021.1 programu Advance Design, ścieżka względna to 

Install2021.1/AD/AdvanceDesign.msi. 

W ten sposób będzie można go pobrać z: 

https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/AD/AdvanceDesign.msi 

 

https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/PPR/RevitPowerPackSetup.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/PPR/RevitPowerPackSetup.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/BD/AdvanceBIMDesigners.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/AD/AdvanceDesign.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/AD/AdvanceDesign.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/BD/AdvanceBIMDesigners.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/PPAS/PowerPack.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/PPAS/PowerPack.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/BD/AdvanceBIMDesignersStairsRailings.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/PPAS/PowerPack_AS2020.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/PPAS/PowerPack_AS2020.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/BD/AdvanceBIMDesignersStairsRailingsAS2020.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/PPV/Graitec.Vault.PowerPack.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/PPI/Graitec.Inventor.PowerPack.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/AW/AdvanceWorkshop.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/CAD/AdvanceCADEnglish64.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/CAD/AdvanceCADEnglish64.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/CAD/AdvCAD64.cab
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/AW/AdvanceWorkshopCAD.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/AW/AdvanceWorkshopCAD.msi
https://www.graitec.info/Advance%5bVersionNumber%5d/
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/AD/AdvanceDesign.msi


 Co nowego w GRAITEC PowerPack for Revit 2022 

18 

2.2.6. Przykład: Instalacja administracyjna programu PowerPack for Revit działającego z 

licencją sieciową 

Aby korzystać z pakietu PowerPack, na komputerach użytkowników musi być oczywiście zainstalowany program 

Revit®. Możesz użyć dowolnej metody, którą uznasz za najlepszą do instalacji oprogramowania Autodesk. 

Wymagania wstępne potrzebne do instalacji PowerPack można znaleźć w Tabeli 2. Wymagane pakiety powyżej. 

Po upewnieniu się, że pliki te są dostępne, wykonaj poniższe kroki: 

1. Uzyskaj dostęp do usługi Active Directory i utwórz Jednostkę Organizacyjną zawierającą odpowiednie 

komputery i użytkowników, dla których ma być zainstalowane oprogramowanie: 

 
Tworzenie Jednostki Organizacyjnej dla obrazu instalacji PowerPack 

 

2. Utwórz Obiekt Zasad Grupy w Zarządzaniu Zasadami Grupy (Group Policy Management) i połącz go z wcześniej 

utworzoną Jednostką Organizacyjną: 

 
Tworzenie zasad grupy powiązanych z Jednostką Organizacyjną 

 

3. Edytuj zasady i przejdź do lokalizacji Konfiguracja komputera>Zasady>Ustawienia 

Oprogramowania>Instalacja Oprogramowania (Computer Configuration > Policies > Software Settings > 

Software installation) i kliknij prawym przyciskiem myszy na Nowy>Pakiet (New > Package): 



 Co nowego w GRAITEC PowerPack for Revit 2022 

19 

 
Tworzenie nowego pakietu dla obrazu instalacji oprogramowania 

 

 

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wybierz pakiet RevitPowerPackSetup.MSI 

5. Edytuj pakiet, który właśnie utworzyłeś, przejdź do zakładki obrazu instalacji (Deployment) i kliknij na 

przycisk Zaawansowane (Advanced): 
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Ustawienia zaawansowane 

 

6. Na następnym ekranie należy upewnić się, że opcja Ignoruj język podczas wdrażania tego pakietu jest 

zaznaczona: 

 
Zaawansowane opcje obrazu instalacji 
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7. Powtórz kroki od 3 do 6 powyżej, aby dodać AdvanceBIMDesigners.MSI. 

Zobacz Konfigurowanie Zasad Grupy dla automatycznego rozdysponowania, aby uzyskać więcej szczegółów. 

Zamiast ręcznej aktywacji za pomocą wstążki PowerPack w programie Revit, można zautomatyzować proces, w 

którym komputery użytkowników szukają narzędzia licencyjnego, skonfigurowanego na serwerze. 

W tych samych Zasadach Grupy, które zostały użyte do wdrożenia oprogramowania lub w oddzielnych zasadach, 

jeśli jest to wymagane, wprowadź następujące ustawienia: 

1. Przejdź do lokalizacji Konfiguracja Użytkownika > Preferencje > Ustawienia systemu Windows > 

Rejestr(Configuration > Preferences > Windows Settings > Registry), kliknij prawym przyciskiem myszy i 

wybierz Nowy > Element rejestru (New > Registry Item): 

 
Konfiguracja Zasad Grupy w celu automatycznej aktywacji licencji na komputerach użytkowników 

 

 

2. Wprowadź klucz rejestru pod HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Graitec\License Manager. 

"GRAITEC_LICENSE_FILE"="7621@SERVERNAME;" 

3. W miejsce SERVERNAME wprowadź nazwę lub adres IP serwera, na którym zainstalowano serwer 

licencji.   

4. Zastąp numer 7621 właściwym numerem portu, jeśli inny port niż domyślny 7621 został użyty dla serwera 

licencji. 

file://///XEON2/TranslationFiles/docs/temp/_Configuring_the_Group
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Wpis w rejestrze Licencji Graitec 

Po pewnym czasie komputery użytkowników zostaną zaktualizowane do nowych ustawień Zasad Grupy, a 

następnie zainstalują oprogramowanie przy następnym restarcie. Jeśli konieczne jest wymuszenie tego 

natychmiast, można uruchomić polecenie GPUPDATE /FORCE na komputerze użytkownika, a następnie 

wykonać restart, aby oprogramowanie zostało zainstalowane.Po pierwszym uruchomieniu programu Revit® i 

wykryciu pakietu PowerPack pojawi się jeden dodatkowy krok. Użytkownikowi zostanie wyświetlone okno 

dialogowe z rozpoznaniem Graitec Powerpack: 

 

Użytkownicy mogą po prostu kliknąć Zawsze wczytuj (Always Load), po czym PowerPack zostanie uruchomiony. 

Ta czynność nie wymaga żadnych podwyższonych uprawnień.  Powtórz tę czynność dla wszystkich dodatkowych 

okien dialogowych dodatków, które zostaną wyświetlone. 
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Zobacz Konfiguracja Zasad Grupy w celu automatycznej aktywacji użytkowników korzystających z licencji 

sieciowych aby uzyskać więcej szczegółów. 

2.2.7. Dodatkowe uwagi 

Po pewnym czasie komputery użytkowników zostaną zaktualizowane do nowych ustawień Zasad Grupy, a 

następnie zainstalują oprogramowanie przy następnym restarcie. Jeśli konieczne jest wymuszenie tego 

natychmiast, można uruchomić polecenie GPUPDATE /FORCE na komputerze użytkownika, a następnie 

wykonać restart, aby oprogramowanie zostało zainstalowane. 

2.3. Zmiany na wstążce 

W tej wersji, aby ułatwić lokalizację poleceń, zwiększyć czytelność wstążki i zoptymalizować miejsce na wstążce, 

niektóre polecenia zostały przegrupowane w jednym przycisku z menu rozwijalnym. Na przykład:  

 

 

2.3.1. Filtry 

W nowej wersji wyświetlanie poleceń odbywa się za pomocą dostosowywania wg dziedziny.Opcja ta będzie 

znajdować się po lewej stronie wstążki. 

 

Istnieje 6 możliwości wyboru dziedziny.Różne funkcje będą wyświetlane w zależności od wybranej dziedziny.W 

związku z tym, każda dziedzina jest skonfigurowana, aby pokazać najbardziej przydatne dla klientów funkcje.  

Oto widoczne opcje dostosowania Architektury. Ten pasek wyróżnia narzędzia do opisywania i 

modelowania. 

 

Wersja 2021 Wersja 2022 

file://///XEON2/TranslationFiles/docs/temp/_Configuration_of_Group_1
file://///XEON2/TranslationFiles/docs/temp/_Configuration_of_Group_1
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Oto widoczne opcje dostosowania Konstrukcji. Ten pasek zawiera narzędzia takie jak BIM Connect i skrót 

do Advance Design. 

 

Oto widoczne opcje dostosowania MEP. Wyświetlane są narzędzia do zarządzania rurami i przewodami. 

 

Oto widoczne opcje dostosowania Narzędzi Modelowania. Na tej wstążce narzędzia do opisywania są 

ukryte. 

 

Oto widoczne opcje dostosowania Narzędzi Wymiany: Wyświetlane są tylko narzędzia ogólne i narzędzia 

połączeń. 

 

Oto widoczne opcje dostosowania Narzędzi Opisu. Ten pasek wyróżnia narzędzia do opisywania. 

 

Opcja Wszystkie pokazuje wszystkie narzędzia ze wszystkich opcji dostosowania. Niemniej jednak nie wszystkie 

funkcje są wyświetlane przy użyciu tej opcji, ponieważ istnieją pewne funkcje ukryte domyślnie (Więcej 

szczegółów w sekcji 2.3.4.).  

 

Nadal można dopasować wstążkę Niestandardową z poleceniami wybranymi przez użytkownika, może ona 

zostać skonfigurowana w opcjach dostosowywania Wstążki. Po dokonaniu dostosowania, pozycja 

dostosowywania wstążki zostanie automatycznie zaktualizowana do trybu "Niestandardowy". 
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2.3.2. Wyświetlanie poleceń zgodnie z licencją 

W wersji 2021 i wcześniejszych, wyświetlane były wszystkie funkcje, nawet dla klientów posiadających pakiet 

PowerPack Standard i dlatego niemających dostępu do niektórych funkcji. Prowadziło to do wygenerowania 

komunikatu o błędzie podzczas próby użycia tych funkcji.  

Z tego powodu, w tej wersji dostępna jest nowa konfiguracja wstążki: "Tylko dostępne funkcje".” Będzie ona 

wyświetlać tylko polecenia, do których użytkownicy mają dostęp zgodnie z aktywowaną licencją. 

 

Na przykład, poniższy rysunek przedstawia dostępne funkcje tylko dla pakietu standardowego: 

 

2.3.3. Przeniesione polecenia 

W wyniku reorganizacji Wstążki trzy polecenia zostały przeniesione do innych miejsc: 

 

 Strona drzwi znajduje się teraz w obszarze 

Dodaj parametry. 
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 Menedżer znaku wodnego został 

przeniesiony do poleceń związanych z 

Rodzinami 

 

 

 Opis rur został przeniesiony do panelu Etykiety 

i symbole 

2.3.4. Ukryte polecenia 

W ten sam sposób, podobnie jak w przypadku przeniesionych poleceń, niektóre polecenia są teraz domyślnie 

ukryte.Możliwa jest jednak zmiana tego ustawienia i wyświetlanie poleceń za pomocą ustawień dostosowywania 

wstążki. 

 

 

 Siatki 3D są teraz dostępne domyślnie w programie Revit 2022, 

dlatego narzędzie to jest widoczne w PowerPack for Revit 2021, 

ale domyślnie ukryte w PowerPack for Revit 2022. 

 

 Narzędzia do zarządzania Widokami rozszerzonymi są teraz 

domyślnie ukryte. 
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 Narzędzie Edytuj Znak jest teraz domyślnie ukryte. 

 

 Narzędzie Do linii modelu jest teraz domyślnie ukryte. 

 

 Grupa Narzędzi do prefabrykacji jest teraz domyślnie ukryta. Aby 

ją pokazać, jedno z trzech poleceń (Nie uwzględniaj w 

zestawieniu, Uwzględnij w zestawieniu i Sumuj objętości) musi 

zostać aktywowane w opcji dostosowywania Wstążki. 

 

 

 W grupie Etykiety i symbole - narzędzie Parapet okna jest teraz 

domyślnie ukryte. 

 

 

 

 W grupie Okna - opcja Centrum (domyślnie w programie Revit pod skrótem 

ZA) jest teraz domyślnie ukryta. 
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3.  PowerPack Standard 

3.1. BIM Connect - Synchronizacja 

W nowej wersji całkowicie zmieniony został interfejs BIM Connect. Nowy interfejs upraszcza proces sprawdzania 

zmian między dwoma zsynchronizowanymi modelami. Możliwe jest poznanie ilości zmodyfikowanych elementów 

i ich statusu (1). Ponadto można dowiedzieć się, ile zmian zostanie zaakceptowanych, zachowanych lub 

zignorowanych (2).  

Ustawienia synchronizacji są dostępne w nowym interfejsie (3): 

 Analiza:Zdefiniuj konfiguracje wyników analizy. 

 Wyczyść:Zresetuj podjęte decyzje. 

 Opcje kolumn: Dodaj nowe kolumny zgodnie z wybranymi atrybutami. 

 Tolerancja:Skonfiguruj tolerancję, aby rozpoznać modyfikacje. 

 Utwórz raport: Utwórz plik programu Word z raportem zmian.  

 

Od teraz można sprawdzić, czy plik *. GTCX zawiera wyniki MES i dane o zbrojeniu, i zdecydować, czy mają 

być importowane w programie REVIT (4). 

Opcje Ukryj i pokaż (5) wyświetlają kolumny ze zmodyfikowanymi atrybutami, jak pokazano poniżej. 
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Można teraz filtrować elementy zgodnie z informacjami w kolumnie (6).W filtrze można jednocześnie używać 

różnych kategorii. 

 

 

 

 

 

Ukryte i wyświetlone 
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Modyfikacje są pogrupowane według elementu i kategorii. Możliwe jest rozwinięcie menu z "zagnieżdżoną 

tabelą", co daje większą kontrolę nad zmianami i pozwala wybrać tylko te, które są wymagane (7).W ten sposób 

można szybko zastosować wybrane działania, wybierając jeden lub kilka elementów w tym samym czasie i 

zmieniając "decyzję". Interfejs wyświetla różne atrybuty podczas porównywania wartości modelu z wartościami 

pliku GTCX.  

Określony element można pokazać za pomocą podwójnego kliknięcia w interfejsie.Nowy interfejs umożliwia 

interakcję z modelem, gdy okno jest otwarte, umożliwiając w ten sposób zweryfikowanie zmian i zidentyfikowanie 

elementów, których dotyczą zmiany przed ich zastosowaniem. 

 

 

 

3.2. BIM Connect - Import 

Wprowadzono kilka ulepszeń do funkcji "Import" w BIM Connect: 
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1. Indywidualny import geometrii lub związanych pakietów wyników. 

2. Pakiety wyników MES z bardziej szczegółowymi opcjami: możliwość importowania sił tylko z elementów 

liniowych lub ścian.  

 

3.3. Połączenie z Excel 

W tym wydaniu możliwe jestwyeksportowanie zestawienia z modelu z podłączonymi plikami, jeśli nie jest ono 

filtrowane.Poprzednio istniało ograniczeniejeśli filtr został usunięty z zestawienia wielu kategorii w modelu Revit z modelami 

połączonymi. 

Będzie można wyeksportować modele zawierające połączenia Revit, jeśli jeden z połączonych modeli nie będzie wczytany 

do projektu. 

Ponadto w tej wersji rozwiązane zostało ograniczenie dotyczące formatu jednostek. W związku z tym podczas eksportowania 

do programu Excel wartości nie będą zaokrąglane i będą uwzględniać opcje formatu jednostki pola.  

3.4. Dodaj parametr 

W tej wersji narzędzie "Dodaj parametr" ma dwa ulepszenia: Pierwsze to możliwość zmiany typu parametrów utworzonych za 

pomocą polecenia, a drugie to automatyczna aktualizacja parametru Rzędnej nadproża/parapetu.  
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3.4.1. Zmiana typu parametrów współdzielonych 

W nowej wersji dodano opcję, która rozwiązuje ograniczenie programu REVIT w zakresie obsługi parametrów współdzielonych 

długości i wpływa na parametry utworzone przez narzędzie PowerPack.Ograniczenie to dotyczy przede wszystkim grup 

elementów. Program REVIT zakłada, że parametr dugości nie może się różnić w zależności od grupy, jednak parametr 

tekstowy może.Na poniższym rysunku ten sam parametr "G. Coord Y" jest pokazany jako parametr długości i jako parametr 

tekstowy. 

 

   

 

 

Tak więc, jeśli parametr był skonfigurowany jako "parametr długości", atrybuty pozostawały puste lub nie były 

aktualizowane podczas kopiowania grup, co powodowało komplikacje podczas korzystania z polecenia. Poniższy 

obraz ilustruje ten fakt.  

 

 

Z tego powodu dodano nową opcję, pozwalającą na zmianę typu parametrów współdzielonych utworzonych za 

pomocą narzędzia "Dodaj parametr". W związku z tym, w menu konfiguracji modelowania możliwa jest zmiana 

Oryginal

na 

grupa 

Powielon

e grupy 
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wszystkich parametrów na parametry długości lub tekstowe.Możliwe jest również wybranie i zmodyfikowanie ich 

indywidualnie, jak pokazano na poniższym rysunku. 

 

 

 

 

Ulepszenie to rozwiązuje problem z parametrami w grupach i pozwala, aby każda grupa miała swoje wartości, 

które mogą być używane przez program REVIT. 

3.4.2. Rzędna nadproża/parapetu 

W nowej wersji programu PowerPack for Revit atrybuty parametru "Rzędna parapetu i nadproża", utworzone za 

pomocą narzędzia "Dodaj parametr", są automatycznie aktualizowane po każdej modyfikacji.Ponadto należy 

wspomnieć, że atrybuty te są oparte na poziomie topograficznym. 
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3.5. 3D wg poziomu 

Ta wersja posiada dwie nowe opcje konfiguracji widoku 3D na poziom, które bardzo pomagają w zaoszczędzeniu 

czasu podczas tworzenia widoków 3D.Pierwsza opcja pozwala zapisać orientację każdego widoku i zablokować 

je bezpośrednio podczas tworzenia widoków.Druga służy do ukrywania zakresu przekroju bezpośrednio podczas 

tworzenia widoków, w celu uzyskania bardziej odpowiedniego sposobu prezentacji. 

 

Różnice między wersją 2021 i wersją 2022 

3.6. Szybkie linie wymiarowe 

W wersji 2022 programu PowerPack for Revit narzędzie "Szybkie linie wymiarowe" zostało rozszerzone o 

domyślną konfigurację i uproszczony sposób pracy, aby jego użycie stało się jeszcze łatwiejsze.  

 

3.6.1. Wszystkie kategorie aktywowane domyślnie 

Od teraz wszystkie kategorie są domyślnie gotowe do zwymiarowania.Użytkownicy nie muszą tworzyć wstępnej 

konfiguracji, aby w pełni korzystać z narzędzia.Oczywiście mogą modyfikować konfigurację zgodnie z potrzebą. 
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3.6.2. Workflow 

Aby uprościć przepływ pracy, nie jest już konieczne rysowanie linii szczegółu w celu skorzystania z tego 

polecenia.Od tej wersji wystarczy wybrać dwa punkty, pomiędzy którymi zostaną utworzone wymiary.Należy 

zauważyć, że wymiary zostaną umieszczone wzdłuż linii rysowanej przez dwa kliknięcia, bez względu na 

nachylenie.  
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W związku z tym można dodać wiele linii wymiarowych za pomocą jednego polecenia. W tej wersji możliwe 

jest także stworzenie "łańcucha" różnych linii wymiarowych. 

 

 

 

 

Drugie 

kliknięcie 

Pierwsze 

kliknięcie 
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4. PowerPack Professional 

4.1. Automatyczne wymiarowanie - pokaż wysokość otworu 

Wprowadzono dwa ulepszenia dla polecenia Automatycznego Wymiarowania; ułatwi to opisywanie elementów.  

Narzędzie do Automatycznego Wymiarowania może teraz umieszczać wysokość otworu, poprzez aktywację tej 

opcji w menu konfiguracji opisów, jak pokazano poniżej.Jeśli to pole wyboru jest już zaznaczone, wysokości 

otworów będą wyświetlane we wszystkich nowych wymiarach utworzonych za pomocą narzędzia.  
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4.2. Wyrównaj poziomy 

Ta wersja posiada nowe polecenie, służące do organizowania wyrównania poziomów.Przy zaledwie trzech 

kliknięciach możliwe jest wyrównanie wszystkich poziomów, które będzie określone przez najdalej wysunięty 

poziom z lewej i prawej strony.Ta nowa opcja znajduje się w menu kategorii Siatki, jak pokazano poniżej. 

 

 

Funkcja ta jest dostępna tylko w widokach elewacji. Poniżej znajduje się przykład niewyrównanych poziomów, a 

następnie te same poziomy po zastosowaniu polecenia. 
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4.3. Pokaż/ukryj etykietę poziomu 

Nowa wersja umożliwia również opcję ukrycia i wyświetlenia znacznika poziomu. Nowa opcja znajduje się w 

narzędziach modelowania w kategorii Siatki. 

 

Podobnie do znaczników siatki (opcja dostępna od wersji 2021), funkcja ta jest niezależna od właściwości typu 

poziomu i ukrywa lub pokazuje znaczniki poziomu indywidualnie lub w grupach. Możliwe jest również 

skonfigurowanie, czy ma mieć wpływ tylko na pierwszy koniec, drugi koniec lub oba. 

 

4.4. Podział rur 

W tej wersji dodano nową opcję do polecenia Podział rur, w celu zarządzania kategorią drabinek kablowych. 
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4.5. Wyszukiwanie elementu 

W przypadku "Wyszukiwania elementu" istnieją dwa nowe ulepszenia ułatwiające proces filtrowania. 

4.5.1. Ustawienia domyślne 

Domyślnie aktywowane jest pole "Bieżący widok" zamiast "Projekt", dzięki czemu wyszukiwanie ma być 

stosowane tylko do aktywnego widoku, ale użytkownik może też zmodyfikować to ustawienie w razie potrzeby. 

 

 

 

 

4.5.2. Filtr 

W tej wersji dokonano dużej poprawy. Teraz filtrowanie jest automatycznie aktualizowane zgodnie z poprzednim 

zapytaniem.Optymalizuje to proces filtrowania, ponieważ każde kryterium wyszukiwania jest połączone z 

poprzednimi.Na przykład, po filtrowaniu według kategorii ram konstrukcyjnych, drugi filtr według typu pokaże tylko 

typy odpowiadające ramom konstrukcyjnym. 
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4.6. Eksport zbiorowy 

Udoskonalono interfejs Eksportu zbiorowego.Można teraz zmieniać rozmiar okna, co poprawia komfort pracy.  

 

Narzędzie organizuje teraz plik wyjściowy według typu plików.W związku z tym w lokalizacji "Dokumenty" 

tworzony jest folder, który będzie miał taką samą nazwę jak projekt, a wewnątrz znajdują się foldery dla każdego 

formatu eksportu.   

 

Ponadto, "Eksport zbiorowy" można rozpocząć, nawet jeśli żaden projekt nie jest otwarty w programie REVIT. 
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4.7. Przekrój lokalny 

Przekrój lokalny to nowe narzędzie, które zostało dodane w tej wersji. Narzędzie to tworzy szczegóły z obszarami 

wypełnienia, reprezentującymi przekrój 2D elementów. Są one obracane o 90 stopni i umieszczane na rzucie 

szalunku, w obu kierunkach, poprzecznym i podłużnym. Przekroje te wykrywają wszystkie elementy 

konstrukcyjne przecinane przez płaszczyznę cięcia, bez względu na materiał: Belki, samodzielne i ciągłe 

fundamenty, płyty, płyty fundamentowe, schody i ściany.  

Na rysunku poniżej przedstawiono różne elementy:  

 (1) Belka 

 (2) i (3) Stropy 

 (4) Ściana 

 

Inne możliwe przykłady to: 

 

 

 

Narzędzie działa również dla elementów stalowych. 

  



 Co nowego w GRAITEC PowerPack for Revit 2022 

43 

4.7.1. Wstawianie przekroju lokalnego 

Aby wstawić przekroje lokalne, potrzebny jest widok rzutu.Wystarczy kliknąć przycisk Przekrój lokalny. Wybierz 

element, dla którego należy dodać przekrój lokalny, i naciśnij przycisk Zakończ. Wszystkie przekroje lokalne 

zostaną automatycznie dodane do widoku. 

 

Poniżej przedstawiono lokalny przekrój połączenia metalowej belki z betonową płytą: 
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4.7.2. Konfiguracja przekroju lokalnego 

Istnieje szeroki zakres opcji modyfikacji i dostosowania narzędzia.Po pierwsze, w ustawieniach przekroju 

lokalnego można dostosować wartości obszaru cięcia (1) i opcję zaznaczenia, która jest przydatna, aby w prosty 

sposób wybrać położenie przekroju lokalnego, klikając w wybranym miejscu (2). 

 

  

 

    

 

Możliwe jest również zdefiniowanie różnych parametrów detalowania, takich jak użycie symbolu przerwania, 

dodanie wymiarów lub rzędnych.Narzędzie to pozwala na zdefiniowanie konfiguracji widoczności dla każdego 

typu elementu.Możliwe jest również ustawienie różnych kolorów dla każdego typu elementu (ściana, belka, 

słup...). 

Automatyczna 

pozycja 

centralna 

Punkt 

wstawia

nia 
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Na poniższej ilustracji przedstawiono wynik po zastosowaniu ustawień konfiguracji widoczności, która dodaje 

kolory do wyświetlanych elementów - ściany na niebiesko, płyty na zielono i belki na czerwono. Konfigurację 

można zmienić aby wyświetlić przekrój lokalny w kolorze czarnym. 

 

 

4.7.3. Aktualizuj przekrój lokalny 

Kiedy w projekcie wprowadzane są zmiany i niektóre przekroje lokalne wymagają aktualizacji, bardzo pomocne 

jest narzędzie "Zaktualizuj przekrój lokalny". Wystarczy kliknąć na narzędzie by automatycznie wyświetlić listę 

wszystkich przekrojów lokalnych i sprawdzić, czy dokonano modyfikacji. Użytkownik musi zaznaczyć przekrój 

lokalny, który chce zaktualizować i zatwierdzić przyciskiem OK. 
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Poniżej pokazano zaktualizowany przekrój: 
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5. PowerPack Detailing 

5.1. Pręty główne 

5.1.1. Ściany 

Nowa wersja dodała możliwość zdefiniowania rozkładu zbrojenia ściany nie tylko według ilości, ale także przez 

odstępy.  

 

 

 

 

 

5.1.2. Słupy 

Istnieje nowa opcja, która umożliwia łatwiejsze definiowanie typowych pakietów dla zbrojenia poprzecznego. 
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5.1.3. Belki 

Dodano nową opcję definiowania strzemion wielociętych dla prętów poprzecznych.  
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5.1.4. Okna dialogowe post-processingu 

Teraz we wszystkich oknach dialogowych dla "Prętów głównych" wiersz "Średnica" został przemianowany na 

"Typ zbrojenia", nazwę znacznie lepiej znaną natywnym użytkownikom programu Revit. 

 

5.1.5. Nadpisz dlugość haka 

Wcześniej, gdy użytkownik wybrał różne długości haka dla typu prętów zbrojeniowych, PowerPack utworzył nowe 

rodziny haków za każdym razem. 
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Na przykład, jeśli PowerPack stworzył pręt 10M z hakiem Standard 135, ale o długości haka innej niż 89.9 mm, 

stworzyłby nową rodzinę haków, co już się nie zdarza. 

Teraz używamy opcji "Nadpisz długości haków" dostępnej w programie Revit od wersji 2021 i zastępujemy 

długość haka dla bieżącej rodziny haków zbrojenia taką, jakiej wymaga PowerPack. 

 

W naszym przykładzie dowolna definicja wartości w polu "długość haków" zastąpi wartość, która występuje 

domyślnie w rodzinie haków zbrojeniowych "Standard 135". 
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5.2. Szczegóły gięcia – Oznaczenia 

Etykieta dla szczegółów gięcia może być teraz wybrana spośród wszystkich typów aktualnych rodzin etykiet 

zbrojenia prętami, załadowanych w projekcie. W tej wersji narzędzie rozpoznaje wszystkie rodziny użytkownika, 

nie tylko oznaczenia M_Graitec prętów zbrojeniowych. 

 

 

5.3. Filtr zbrojenia 

Narzędzie Filtr zbrojenia posiada nowy filtr: "według podziału".  
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5.4. Generator widoków i arkuszy 

Wprowadzono aktualizację dla polecenia "Generuj rysunki". Polecenie to pozwala jednym kliknięciem generować 

widoki i arkusze (1). Najważniejsze zmiany znadują się w interfejsie dostosowywania (2).  

 

Cały interfejs został zmodyfikowany.Na stronie ogólnej można utworzyć różne strategie opisu przez konfigurację 

opisów i oznaczeń wielu prętów zbrojeniowych.W związku z tym możliwe jest oddzielne skonfigurowanie opisów 

i szczegółów gięcia, wybór opisywania standardowych prętów lub strzemion, wybór reprezentacji prętów 

zbrojeniowych, rodziny oznaczeń itp. 
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Możliwe jest tworzenie wielu strategii w zależności od potrzeb. Strategie te są dostępne do przypisania do 

każdego typu elementu konstrukcyjnego: ścian konstrukcyjnych, ram konstrukcyjnych, słupów konstrukcyjnych, 

stóp i ław fundamentowych oraz płyt. 

Każdy typ elementu ma swój interfejs, który umożliwia konfigurację jego odpowiednich widoków, biorąc pod 

uwagę, że może mieć wiele konfiguracji. Możliwe jest wybranie typu widoku i szablonów widoku. Możliwe jest 

również skonfigurowanie skali i współczynnika długości. W opcjach "adnotacje" i "szczegóły gięcia" do elementu 

można przypisać strategię adnotacji. 
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Istnieje również możliwość generowania i konfigurowania zestawień i arkuszy dla każdego elementu w jego 

interfejsie konfiguracji lub dla wielu elementów podczas uruchamiania narzędzia. 

W związku z tym, w wyskakującym oknie można skonfigurować każdy wybrany element (1).Do każdego elementu 

można zastosować jedną z wcześniej utworzonych konfiguracji (2). Ponadto możliwe jest zebranie wszystkich 

elementów na jednym arkuszu lub zdefiniowanie ich na niezależnym arkuszu (3) i dodanie zestawienia prętów 

zbrojeniowych według elementu (4). 

W tym oknie możliwe jest również dostosowanie ustawień zestawienia i arkusza. 
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5.5. Ograniczenia prętów zbrojeniowych w programie Revit 

Nastąpiła poprawa w narzędziu Pręty główne. Teraz poprzeczne strzemiona utworzone za pomocą narzędzia są 

automatycznie ograniczone do otuliny, a pręty podłużne są ograniczone do strzemienia lub do siebie nawzajem. 

W związku z tym, nawet jeśli użytkownik zmieni otulinę elementu w programie Revit, strzemiona dopasują się do 

nowej otuliny. 

 

 

 



 Co nowego w GRAITEC PowerPack for Revit 2022 

57 

 

 

 

5.6. Rozkłady poprzeczne 

Istnieje nowy parametr definiujący rozkład prętów zbrojeniowych: rozstaw i długość (maksymalne rozstawy)", co 

upraszcza proces zmiany rozkładu prętów zbrojeniowych.Nie jest teraz konieczne usuwanie i ponowne 

generowanie nowego rozkładu.  

 

 

Ten nowy parametr znacznie ułatwia aktualizowanie rozkładu zbrojenia, ponieważ narzędzie korzysta z 

możliwości powiązania jednego zbrojenia z innym w celu zdefiniowania ich oraz każdej strefy niezależnie. 

Ponadto zbrojenie końcowe nie będzie sprawdzane, więc nie ma ryzyka powstania zdublowanych strzemion.  

Użycie tej opcji dla wszystkich typów rozkładu (3 strefy lub 2 strefy) pozwala na zwiększenie kontroli nad prętami 

i zaktualizowanie zbrojenia w razie potrzeby.Odsunięcia początku/końca będą zawsze poprawne i nie będzie 

potrzeby używania polecenia "Nadmiarowa długość" (zostanie ono wyłączone), ponieważ pręty będą 

równomiernie rozłożone. 
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5.7. Moduł płyty 

Ta nowa wersja wprowadza wiele zmian w module płyty: połączenie narzędzi zbrojenia "dołu" i "góry", możliwość 

zobaczenia szalunku pod schematem płyty oraz możliwość utrzymania stref zbrojenia i zbrojenia teoretycznego 

po zmianie geometrii. 

 

5.7.1. Edytowanie zbrojenia płyty 

W tej wersji dawne narzędzia "Zbrojenie dolne" i "Zbrojenie górne" zostały połączone w jedno narzędzie o nazwie 

"Edytuj zbrojenie płyty". 

 

Nie jest teraz dostępny 
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5.7.2. Wyświetlanie szalunku 

Gdy użytkownik otworzy funkcję "Edytuj zbrojenie płyty" szalunek pod płytą jest teraz widoczny. Pomaga to w 

zaprojektowaniu zbrojenia płyty. Klikając przycisk, można aktywować lub wyłączyć widoczność szalunku. 
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5.8. Grupy płyt 

Dostępna jest nowa opcja narzędzia "Utwórz grupę", która działa dla płyt i umożliwia pracę nad wieloma 

wybranymi płytami. 

 

         

 

 

 

 

Grupa ta jest rozpoznawana przez moduł projektowy i pozwala na znacznie wydajniejszą pracę z płytami. 
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5.9. Otwory w rozkładzie zbrojenia 

W tej wersji dodano dwie opcje, poprawiające narzędzie "Otwory w rozkładzie zbrojenia".  

5.9.1. Multiselekcja pakietów 

"Otwory w rozkładzie zbrojenia" umożliwia wybranie więcej niż jednego zestawu zbrojenia naraz. Nie jest już 

konieczne uruchamianie funkcji dwa razy, aby wyciąć otwory w dwóch zestawach, wystarczy wybrać oba.  

 

 

5.9.2. Ustawienie odsunięcia 

Ta nowa opcja dodaje do narzędzia "Otwory w rozkładzie zbrojenia" możliwość zarządzania odsunięciem od 

otworu, który ma wycinać zbrojenie. 

Dostęp do tej opcji można uzyskać w oknie konfiguracji zbrojenia. 
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Poniżej przedstawiono przykład otworu o odsunięciu 50 mm. 

 

 

5.10. Otwory 

Ta wersja dodała specjalną funkcję zbrojenia otworów dla drzwi: jest to możliwość zdecydowania o dodaniu 

dolnych prętów ukośnych. 
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Poniżej przedstawiono przykład otworu posiadającego tylko górne pręty ukośne. 

 

 

5.11. Zbrojenie krawędziowe i otworów 

Narzędzia Zbrojenie krawędziowe i Otwory mogą teraz używać kształtów prętów zbrojeniowych, które są 

domyślne w programie Revit lub wykonanych samodzielnie. Nowa opcja w odpowiednim oknie każdego z 

narzędzi pozwala wybrać kształt zbrojenia lub pozwolić aplikacji PowerPack na stworzenie nowego, tak jak 

poprzednio. 

Okno Zbrojenia krawędziowego z nową opcją dostępną dla prętów poprzecznych: 
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Okno Otworów z nową opcją dostępną dla prętów krawędziowych: 
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6.  PowerPack Design 

Należy pamiętać, że ten dokument zawiera opis nowych opcji i ulepszeń w programie PowerPack związanych z 

funkcjami projektowania i detalowania zbrojenia, które działają w środowisku programu Revit. Jednak wszystkie 

inne nowości i ulepszenia związane z obliczeniami projektowymi, które mają zastosowanie również dla modułów 

Advance Design Modules, są opisane w osobnym dokumencie - Co nowego w Advance Design Modules 2022. 

6.1. Parametry zbrojenia 

Dla narzędzia "Parametry zbrojenia" istnieje nowa opcja dla belek, słupów i ścian. Ponadto w narzędziach "Lista 

siatek" i "Średnice prętów" dodano dwa nowe przyciski "Wszystko" i "Wyczyść". 

 

 



 Co nowego w GRAITEC PowerPack for Revit 2022 

66 

6.1.1. Belki 

Po pierwsze należy wspomnieć, że interfejs został refaktoryzowany w formie drzewa. Dodano również cztery 

nowe opcje dla belek konstrukcyjnych. 

Pierwsza z nich pozwala na uwzględnienie wartości liczby prętów w oknie dialogowym "Ograniczenia zbrojenia" 

jako maksymalnych limitów. Jeśli ta opcja jest aktywowana, uznaje liczbę prętów za maksymalną dozwoloną 

wartość. Liczba prętów zostanie automatycznie określona na podstawie wymaganego obszaru zbrojenia. Jeśli ta 

opcja nie jest aktywna, liczba prętów zostanie uznana za narzuconą (1). 

Druga opcja to możliwość zmiany układu dla górnych prętów na podporach (2). 

 

 

 

Trzecia pozwala użytkownikowi rozszerzyć wszystkie warstwy na całej długości przęsła. Jeśli ta opcja jest 

aktywna, wszystkie dolne warstwy (zaczynając od drugiej warstwy) zostaną rozszerzone do środka sąsiednich 

podpór, nawet jeśli nie wynika to koniecznie ze schematu wymaganego zbrojenia.  
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Czwarta zmiana dodaje dwie opcje w oknie dialogowym "Zbrojenie przeciwskurczowe". Pierwsza pozwala na 

generowanie przeciwskurczowych prętów U-kształtnych na podporach skrajnych, a druga dodaje pole do 

definiowania długości prętów U-kształtnych.  
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6.1.2. Słupy 

W przypadku słupów istnieje nowa opcja generowania obszaru zbrojenia rzeczywistego (z najmniejszą liczbą 

prętów/z najmniejszymi średnicami). W związku z tym, gdy wybrano rozwiązanie najmniejszych średnic, 

możliwość narzucenia maksymalnych odstępów między prętami jest wyłączona. 

 

 

6.1.3. Ściany 

Okno dialogowe "Parametry zbrojenia" dla ścian ma cztery nowe pola. Pierwsze pozwala wybrać kierunek prętów 

zbrojeniowych bliżej powierzchni ściany (1). Drugie pozwala użytkownikowi narzucić gęstość dla prętów 

poprzecznych. Tak więc możliwe jest zdefiniowanie minimalnej ilości zbrojenia poprzecznego na metr kwadratowy 

(2). 

Trzecie umożliwia generowanie prętów poprzecznych tylko dla prętów bliżej powierzchni ściany: pionowo lub 

poziomo, a nie dla obu (3). 

Czwarte nowe pole automatycznie dostosowuje średnicę gięcia dla spiek i strzemion. Tak więc średnica gięcia 

strzemion będzie maksymalną wartością między zdefiniowaną średnicą gięcia zbrojenia poprzecznego a średnicą 

pręta podłużnego połączonego tym strzemieniem (4). 
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6.2. Założenia projektowe 

6.2.1. Założenia projektowe dla belki 

W przypadku projektowania belek istnieje nowa opcja w oknie dialogowym "Ugięcie", ta opcja to "Kombinacja 

obciążeń", która pozwala użytkownikowi wybrać quasi-stałą lub charakterystyczną kombinację SGU, która ma 

być brana pod uwagę przy obliczaniu ugięcia. 

 

6.2.2. Założenia projektowe dla ściany 

Teraz do projektowania ścian, możliwe jest, aby wybrać różne otuline dla krawędzi wewnętrznej / zewnętrznej / 

inne pozostałych. 
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6.2.3. Założenia projektowe dla fundamentów 

Istnieje kilka nowych opcji dla fundamentów.  

Jedną z nich jest opcja, w oknie dialogowym "Weryfikacje geotechniczne", aby uwzględnićweryfikację mimośrodu 

w optymalizacji.  
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Kolejna to opcja umożliwiająca obliczanie podłoża wielowarstwowego zgodnie z polskimi standardami. Metoda ta 

opiera się na hipotezie fikcyjnego fundamentu zastępczego, gdzie warstwa u podstawy rzeczywistej stopy jest 

uważana za część fundamentu zastępczego. Ten nowy fundament jest umieszczony na drugiej warstwie poniżej 

rzeczywistej podstawy, a obliczenia są dalej wykonywane zgodnie z EN 1997-1. Ta metoda jest zalecana, gdy 

poniżej silnej warstwy, na której spoczywa fundament, istnieje słabasza warstwa. 
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6.3. Geometria fundamentów 

Teraz możliwe jest zdefiniowanie limitów, które należy wziąć pod uwagę w procesie optymalizacji kształtu. 

 

 


