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Vítejte v Opentree 2022
GRAITEC s potěšením představuje nejnovější verzi předního softwaru pro správu dokumentů Opentree 2022, součást sady Graitec Advance.
GRAITEC se neustále snaží poskytovat prvotřídní pokroky v inovativních softwarových řešeních svým
váženým zákazníkům a nedávné uvedení nového a vylepšeného sortimentu pro rok 2022 není
výjimkou, což dokazuje, že je stále na vrcholu segmentu, pokud jde o poskytování špičkových
softwarových řešení pro stavebnictví, AEC a building design po celém světě.

Jedná se o nejvýznamnějsí vydání Opentree od svého prvního vydání v roce 2003. V této verzi se
náš produkt přesunul do vícejazyčné aplikace založené na službách. Přináší s sebou nový svěží
vzhled a vestavěný prohlížeč spolu s řadou aktualizací povyšujících produkt.
Cílem tohoto dokumentu je upozornit na tyto aktualizace a představit vám Opentree 2022.
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Obecná výkonnost a rychlost
V dnešní době se stále více společností snaží centralizovat svá data, protože jejich pracovní síla je
stále více distribuováná. To platí zejména v nedávné době, kdy lidé pracují z domova.
Za tímto účelem jsme vyvinuli Opentree 2022 jako aplikaci založenou na službách. To znamená, že
mnohem více zpracování provádí servery, nikoli klient, a poskytuje uživateli vysoce vylepšené
prostředí při práci na dálku s daty.
Kromě toho je nyní rozhraní API mnohem plněji vybaveno, což umožňuje užší integraci nejen s
produkty autodesk, ale také s jakýmkoli jiným systémem třetích stran, se kterou by si naši zákazníci
mohli přát, abychom pracovali.
Pokud jde o zpracování a licencování aplikací třetích stran, již nevyžadujeme licencovanou kopii
aplikace Word nebo AutoCAD v v rámci životního cyklu, abychom mohli aktualizovat bloky rozpisek a
generovat soubory PDF. To znamená, že zákazník již nemusí platit za další licenci AutoCADu jen
proto, aby mohl zpracovávat na pozadí. A protože nečekáme na spuštění aplikace AutoCAD za
účelem zpracování výkresů, rychlost zpracování výkresů v rámci životního cyklu (workflow) se
výrazně zlepšila.
Také jsme přepracovali workflow, aby byol mnohem flexibilnější v operacích, které může provádět.
Dříve, i když bylo workflow velmi výkonné, měol určitá omezení, pokud jde o to, co a kolik operací
může provést v jedné akci. To někdy znamenalo, že uživatel musel provést více kroků, aby mohl
provést o něco složitější úlohu workflow. To bylo nyní vyřešeno.
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Vzhled a pocit jako ve Windows 10

Opentree 2022 představuje nový vzhled a pocit systému Windows 10, který nahrazuje klasické
rozhraní Průzkumníka Windows při zachování známého a pohodlného prostředí. To znamená
minimalizovaci školení uživatelů a usnadnění přechodu z systému souborů windows na systém
správy dokumentů.
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Vícejazyčný

Opentree 2022 nyní podporuje více jazyků díky integraci jazykového modulu Graitec, který se
používá v celé řadě vlastních produktů.
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Vestavěný prohlížeč dokumentů

Opentree 2022 je nyní dodáván s vestavěným prohlížečem, který je schopen zobrazit více než 30
různých typů souborů (např. Office, obrázky, Revit, AutoCAD, MicroStation a mnoho dalších). Velikost
prohlížeče lze podle potřeby upravit, což uživateli umožní procházet dokumenty, aby před otevřením
pro úpravy našel správný dokument. To nejen snižuje počet souborů, které uživatel stáhne do
počítače, ale také snižuje počet aplikací, které je třeba nainstalovat, pro kontrolu různých typů
souborů používaných v rámci firmy.

Vestavěný prohlížeč lze také maximalizovat tak, aby působil jako prohlížeč fotografií, což uživateli
umožňuje procházet jejich obrázky.
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Zobrazení metadat

Dříve bylo možné každé složce v Opentree přiřadit vlastní zobrazení metadat, což zajistí, že
zobrazená metadata budou relevantní pro složku, ve které uživatel pracuje. To platí i v Opentree
2022, s přidanou výhodou, že je možné snadno přepínat mezi různými zobrazeními. Uživatel může
vytvořit tolik zobrazení, kolik chce, a systém si bude pamatovat, které z jejich vlastních zobrazení bylo
naposledy použito pro každou složku. Tato zobrazení lze také použít při vyhledávání k rychlé změně
metadat zobrazených v rámci výsledkům hledání.
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Oblíbené položky

Oblíbené položky jsou nyní umístěny v horní části stromového pohledu, což usnadňuje a zrychlí
přístup.
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Vyplňování průvodce a formulářů

V Opentree 2022 již průvodci a formuláře nejsou samostatná pole, která se objeví před hlavní
aplikací, což zabrání použití hlavní aplikace, když je průvodce/formulář aktivní. Všechny úlohy, které
vyžadují vstup uživatele, se nyní zobrazí v podokně úloh ukotveném na pravé straně. To nejen
umožňuje vysoce vylepšené uživatelské prostředí, ale uživatelé se nyní mohou zastavit uprostřed
úlohy a komunikovat s hlavní aplikací.
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Propojený text při vytváření

Při vytváření dokumentu nebo výkresu ze šablony nebo importu nyní Opentree 2022 vyplní
záhlaví/zápatí dokumentu nebo záhlaví výkresu. Tím je zajištěno, že ještě před prvním otevřením
výkresu uživatelem je titulní blok naplněn všemi příslušnými informacemi o projektu a listu. Vzhledem
k tomu, že se jedná o operaci na straně serveru, uživatel nepotřebuje nainstalovanou nativní aplikaci,
aby mohla být vyplněna rozpiska. Samozřejmě, stejně jako v předchozích verzích, jsou tyto informace
udržovány v synchronizaci, protože výkres prochází pracovním postupem (workflow) schválení.
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Rozšířené možnosti pojmenování souborů

Opentree vždy poskytoval možnost buď automaticky generovat názvy souborů podle jedné nebo více
konvencí pojmenování, nebo umožnit uživateli zadat názvy souborů. Opentree 2022 nyní umožňuje
kombinovat tyto 2 možnosti, tj. automaticky generovaný název souboru s komponentou volného typu.
Tato funkce byla dříve požadována, aby uživatel mohl přidat popis na konec svých názvů souborů.
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Kontrola a značky

Vestavěný prohlížeč v Opentree 2022 umožňuje uživatelům zkontrolovat a označit své dokumenty a
výkresy při průchodu pracovním postupem (workflow) schválení. Zákazník již nemusí instalovat
prohlížeč třetí strany. Kromě toho jsou značky každého uživatele odděleny od hlavního PDF, což
uživateli umožňuje zapínat a vypínat předchozí značky během procesu kontroly.
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Více otevřených

Nyní lze rezervovat a otevřít více souborů současně. V předchozích verzích, kvůli propojenému textu
(tj. IDL) s využitím nativní aplikace byli uživatelé omezeni na otevírání jednoho souboru najednou.
Vzhledem k tomu, že Opentree 2022 manipuluje samotným souborem k provedení propojeného
textového procesu, může nyní uživatel otevřít více souborů v jedné operaci.
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Export

Export již není tři samostatné funkce, tj. Exportovat soubor, exportovat připojené a exportovat aktuální
zobrazení. V Opentree 2022 může uživatel exportovat všechny tři výstupy v jedné operaci. Export
aktuálního zobrazení nyní také exportuje do souboru aplikace Excel, což zákazníkovi usnadňuje
manipulaci s metadaty.
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Vyhledání

Vyhledávání v Opentree 2022 bylo navrženo tak, aby bylo mnohem uživatelsky přívětivější a snížilo
počet kliknutí potřebných k nalezení příslušného dokumentu. Když uživatel mění kritéria vyhledávání,
výsledky hledání se automaticky aktualizují a rychlost vracení výsledků byla výrazně vylepšena.
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Týmy, role a práva

V Opentree 2022 byly skupiny s přístupovým oprávněním a právy a samostatnými oprávněními
pracovního postupu (workflow) nahrazeny týmy, rolemi a právy. Tento přístup nejen zjednodušuje
proces uplatňování oprávnění na projekty, ale také vede k mnohem lépe použitelné struktuře
oprávnění. Práva nejen nahrazují oprávnění a privilegia, ale protože zahrnují také práva pracovního
postupu (workflow), jsou nyní oprávnění přístupu a pracovního postupu spravována na jednom místě
a současně použita.
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Správce aplikace Revit

S Opentree 2022 je dodáván nový a vylepšený doplněk Aplikace Revit. Oproti předchozímu doplňku
má řadu vylepšení, z toho hlavní je schopnost přiřadit různým typům listů různá metadata a přiřadit
jim všem jedinečné číslo výkresu v jedné operaci (tj. již není nutné přiřazovat listy v dávkách). To
vede samozřejmě hodí k mnohem lepšímu uživatelskému komfortu a také šetří uživateli značné
množství času.
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Doplněk aplikace Outlook

V Opentree 2022 teď doplněk Outlooku poskytuje uživateli seznam složek, které umožňují import emailů. To znamená, že uživatel může jednoduše vybrat příslušný projekt ze seznamu, místo aby
musel procházet strukturu složek do požadované e-mailové složky. Díky tomu je samozřejmě
podávání e-mailů mnohem rychlejší a jednodušší.
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