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Witamy w Opentree 2022 

GRAITEC ma przyjemność zaprezentować najnowszą wersję wiodącego oprogramowania do 
zarządzania dokumentami - Opentree 2022, będącego częścią pakietu Graitec Advance. 

GRAITEC nieustannie dąży do zapewnienia swoim cenionym klientom pierwszorzędnych osiągnięć w 
zakresie innowacyjnych rozwiązań programowych, a niedawne wprowadzenie nowej i 
zmodernizowanej gamy produktów na rok 2022 nie jest wyjątkiem, udowadniając, że nadal są na 
szczycie swojej gry pod względem dostarczania najwyższej klasy rozwiązań w zakresie 
oprogramowania budowlanego, AEC i projektowania budynków na całym świecie. 

 

Jest to największa aktualizacja Opentree od czasu jego pierwszego wydania w 2003 roku. W tej wersji 
nasz produkt został przeniesiony do opartej na usługach, wielojęzycznej aplikacji. Przynosząc ze sobą 
świeży nowy wygląd i wbudowaną przeglądarkę, a także wiele aktualizacji ulepszających produkt. 

Ten dokument ma na celu podkreślenie tych aktualizacji i wprowadzenie do Opentree 2022. 
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Ogólne zmiany wydajnościowe 

Coraz częściej firmy poszukują możliwości scentralizowania swoich danych, ponieważ ich pracownicy 

znajdują się w różnych lokalizacjach. Jest to szczególnie istotne w ostatnich czasach, kiedy ludzie 

pracują w domu. 

W tym celu stworzyliśmy Opentree 2022 jako aplikację opartą na usługach. Oznacza to, że o wiele 

więcej procesów jest wykonywanych przez serwery znajdujące się w firmie, a nie przez aplikację 

zaistalowaną na danym komputerze, dając użytkownikowi wysoce ulepszone doświadczenie podczas 

pracy zdalnej z danymi. 

Ponadto, API jest teraz o wiele bardziej funkcjonalne, co pozwala na ściślejszą integrację nie tylko z 

produktami Autodesk, ale także z każdym innym systemem firm trzecich, z którym nasi klienci mogą 

chcieć współpracować. 

Jeśli chodzi o przetwarzanie i licencjonowanie silnika zajmującego się przepływami pracy (obiegiem 

dokumentów, zapytań, weryfikacji), nie wymagamy już licencjonowanej kopii programu Word lub 

AutoCAD na serwerze służącym do obsługi przepływów pracy, aby aktualizować bloki tytułowe i 

generować pliki PDF. Oznacza to, że klient nie musi już płacić za dodatkową licencję programu 

AutoCAD tylko po to, aby wykonać przetwarzanie w tle. A ponieważ nie czekamy na uruchomienie 

AutoCADa w celu przetworzenia rysunków, szybkość przetwarzania rysunków w ramach przepływu 

pracy jest znacznie lepsza. 

Przeprojektowaliśmy również przepływy pracy, aby były znacznie bardziej elastyczne w zakresie 

operacji, które może wykonywać. Wcześniej, choć przepływ pracy był bardzo rozbudowany, miał pewne 

ograniczenia co do tego, jakie i ile operacji mógł wykonać w pojedynczej akcji. Czasami oznaczało to, 

że użytkownik musiał wykonać wiele kroków, aby wykonać nieco bardziej złożone zadanie przepływu 

pracy. Obecnie ta kwestia została rozwiązana. 
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Podobieństwo do interfejsu Windows 10 w kontekście 
wyglądu i komfortu pracy 

 

Opentree 2022 wprowadza nowy wygląd i działanie systemu Windows 10, zastępując klasyczny 

interfejs Eksploratora Windows, zachowując jednocześnie znajome i wygodne środowisko. Oznacza to 

minimalizację szkoleń dla użytkowników i ułatwienie przejścia z systemu archiwizacji opartego na 

systemie Windows na system zarządzania dokumentami jakim jest Opentree. 
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Wielojęzyczny 

 

Opentree 2022 obsługuje teraz wiele języków dzięki integracji silnika językowego firmy Graitec, który 

jest wykorzystywany w całej gamie naszych produktów. 
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Wbudowana przeglądarka dokumentów i rysunków 

 

Opentree 2022 jest teraz wyposażony we wbudowaną przeglądarkę, zdolną do przeglądania 30+ 

różnych typów plików (np. Office, obrazy JPG, PNG, Revit, AutoCAD, MicroStation i wiele innych). 

Przeglądarka może być zmieniana w zależności od potrzeb, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie 

dokumentów w celu znalezienia właściwego dokumentu przed otwarciem go do edycji. Pozwala to nie 

tylko zmniejszyć liczbę plików pobieranych przez użytkownika na pulpit, ale także ograniczyć liczbę 

aplikacji, które trzeba zainstalować w celu przeglądania różnych typów plików używanych w organizacji. 

 

Wbudowana przeglądarka może być również zmaksymalizowana do działania jako przeglądarka zdjęć, 

pozwalając użytkownikowi na ich przeglądanie w wygodny i szybki sposób. 
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Widok metadanych (parametrów) 

 

Poprzednio każdy folder w Opentree mógł mieć przypisany własny widok metadanych (parametrów), 

co zapewniało, że wyświetlane metadane są odpowiednie dla folderu, w którym pracuje użytkownik. 

Tak jest również w Opentree 2022, a dodatkową zaletą jest możliwość łatwego przełączania się między 

różnymi widokami. Użytkownik może utworzyć dowolną ilość widoków, a system zapamięta, który z 

jego widoków został ostatnio zastosowany do każdego folderu. Widoki te mogą być również 

wykorzystywane podczas wyszukiwania, aby szybko zmienić metadane wyświetlane przy wynikach 

wyszukiwania. 
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Ulubione 

 

Ulubione znajdują się teraz w górnej części widoku drzewa, dzięki czemu dostęp do nich jest szybszy i 

łatwiejszy. 
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Przeglądarka i uzupełnianie danych 

 

W Opentree 2022 przeglądarki i funkcje wykorzystywane na cele obiegu dokumentów nie są już 

oddzielnymi oknami, które wyskakują przed główną aplikacją, uniemożliwiając korzystanie z głównej 

aplikacji, gdy kreator/formularz jest aktywny. Wszystkie zadania, które wymagają wprowadzenia 

danych przez użytkownika, są teraz wyświetlane w okienku zadań zadokowanym po prawej stronie. 

Pozwala to nie tylko na wysoce ulepszone doświadczenie użytkownika, ale użytkownicy mogą teraz 

zatrzymać się w środku zadania i wejść w interakcję z główną aplikacją. 
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Teksty połączone (IDL) podczas tworzenia pliku - 
uzupełnianie metadanych systemowych wewnątrz tabelek 
rysunkowych oraz dokumentów 

 

Podczas tworzenia dokumentu lub rysunku z szablonu lub importu, Opentree 2022 wypełnia teraz 

nagłówki/stopki dokumentu lub blok tytułowy rysunku. Gwarantuje to, że jeszcze przed pierwszym 

otwarciem rysunku przez użytkownika, blok tytułowy jest wypełniony wszystkimi istotnymi informacjami 

dotyczącymi projektu i arkusza. Ponieważ jest to operacja po stronie serwera, użytkownik nie musi mieć 

zainstalowanej aplikacji natywnej, aby blok tytułowy został wypełniony. Oczywiście, tak jak w 

poprzednich wersjach, informacje te są synchronizowane w miarę przechodzenia rysunku przez proces 

zatwierdzania. 
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Ulepszone nazewnictwo plików 

 

Opentree zawsze oferowało opcję automatycznego generowania nazw plików, zgodnie z jedną lub 

kilkoma konwencjami nazewnictwa, lub pozwalało użytkownikowi na wpisanie nazwy pliku. Opentree 

2022 umożliwia teraz połączenie tych dwóch opcji, tj. automatycznie generowana nazwa pliku z 

elementem typu wolnego. Ta funkcjonalność była już wcześniej wymagana, aby użytkownik mógł dodać 

opis na końcu nazwy swojego pliku. 
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Przeglądy i uwagi na rysunkach/dokumentach 

 

Wbudowana w Opentree 2022 przeglądarka pozwala użytkownikom na przeglądanie i oznaczanie 

dokumentów i rysunków w trakcie ich przechodzenia przez proces zatwierdzania. Nie ma już wymogu, 

aby klient instalował przeglądarkę innej firmy (osobny PDF Viewer). Dodatkowo, znaczniki 

wprowadzane przez każdego użytkownika są oddzielone od głównego pliku PDF, dzięki czemu 

użytkownik może włączać i wyłączać poprzednie znaczniki podczas procesu przeglądu. 
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Otwieranie kilku plików w tym samym czasie 

 

Można teraz sprawdzać i otwierać wiele plików w tym samym czasie. W poprzednich wydaniach, ze 

względu na funkcję linkowanego tekstu (tj. IDL) wykorzystujących natywną aplikację, użytkownicy byli 

ograniczeni do otwierania jednego pliku w tym samym czasie. Ponieważ Opentree 2022 manipuluje 

samym plikiem w celu wykonania procesu IDL (inteligentnego łączenia danych) - uzupełniania danych 

przez Opentree w wewnatrz dokumentu/rysynku - użytkownik może teraz otworzyć wiele plików w 

jednej operacji. 
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Eksport 

 

Eksport nie składa się już z trzech oddzielnych funkcji, tj. Eksportuj plik, Eksportuj załączniki 

(podłączone PDF) i Eksportuj bieżący widok (eksportuj zestawienie dokumentów w folderze) W 

Opentree 2022 użytkownik może wyeksportować wszystkie trzy wyjścia w jednej operacji. Eksport 

Bieżącego widoku teraz również eksportuje się do pliku Excel, ułatwiając klientowi manipulowanie 

metadanymi. 
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Wyszukiwanie 

 

Wyszukiwanie w Opentree 2022 zostało zaprojektowane tak, aby było znacznie bardziej przyjazne dla 

użytkownika i zmniejszyło liczbę kliknięć wymaganych do znalezienia odpowiedniego dokumentu. W 

miarę jak użytkownik zmienia kryteria wyszukiwania, wyniki wyszukiwania są automatycznie 

aktualizowane, a szybkość zwracania wyników została znacznie poprawiona. 
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Zespoły, role i uprawnienia 

 

W Opentree 2022 grupy z uprawnieniami dostępu i przywilejami oraz oddzielnymi uprawnieniami do 

przepływów pracy zostały zastąpione zespołami, rolami i uprawnieniami. Takie podejście nie tylko 

upraszcza proces nadawania uprawnień do projektów, ale także powoduje, że struktura uprawnień 

może być wielokrotnie używana w różnych projektach. Prawa nie tylko zastępują uprawnienia i 

przywileje, ale ponieważ zawierają w sobie wszystkie możliwości dostosowań uprawnień do 

przepływów pracy oraz dostępów do różnych funkcji stosowanych przez użytkowników zostały one 

scentralizowane w jednym miejscu i z tego poziomu moga być nadawane globalnie w całej strukturze. 
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Menedżer programu Revit 

 

Wraz z Opentree 2022 dostarczane jest nowe i ulepszone narzędzie Revit Add-In. Posiada on szereg 

ulepszeń w stosunku do poprzedniego dodatku, z których głównym jest możliwość przypisania różnych 

metadanych do różnych typów arkuszy i nadania im wszystkim unikalnego numeru rysunku w jednej 

operacji (tj. nie ma już potrzeby przydzielania arkuszy w partiach). To oczywiście przyczynia się do 

znacznie lepszego doświadczenia użytkownika, jak również pozwala zaoszczędzić znaczną ilość 

czasu. 
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Dodatek programu Outlook 

 

W Opentree 2022 dodatek do Outlooka dostarcza teraz użytkownikowi listę folderów, które pozwalają 

na import wiadomości e-mail. Oznacza to, że użytkownik może po prostu wybrać odpowiedni projekt z 

listy, zamiast poruszać się po strukturze folderów w celu znalezienia żądanego folderu poczty 

elektronicznej. To oczywiście znacznie przyspiesza i ułatwia archiwizację e-maili. 


