
PRECYZYJNE MODELOWANIE 
NIEREGULARNYCH KSZTAŁTÓW
Dzięki Parasolid Modeling Kernel z Siemens PLM 
Software mają Państwo dostęp do nowych opcji 
modelowania powierzchni i objętości. 

KAŻDY ELEMENT BUDYNKU
Każdy rodzaj budynku można modelować 
szczegółowo – od fundamentu, poprzez 
elementy takie jak ściany jedno- lub 
wielowarstwowe, stropy, belki, dźwigary, 
standardowe i ruchome schody, do różnego 
rodzajów dachów

WIZUALIZACJE WYSOKIEJ JAKOŚCI 
Z Allplan Architektura można tworzyć realistyczne 
wizualizacje z modelu 3D dla przedstawienia 
klientom w formie prezentacji. W tym celu Allplan 
oferuje moliwość Real Time Rendering przez 
CINEMA 4D, który posiada Silnik CineRender do 
renderingu oraz został zoptymalizowany eksport do 
CINEMA 4D, stworzony przez Maxon.

SZCZEGÓLY RYSUNKU 
Z Allplan Architektura jakość projektów wzrasta, a 
przepływy pracy stają się bardziej efektywne. 
Można szybko i łatwo tworzyć widoki, przekroje i 
wizualizacje z modelu, jak również tworzyć 
kompleksowe oceny ze swojego modelu budynku - 
Otrzymują Państwo standardowe i atrakcyjne 
graficzne raporty.

Obszerne informacje, wideo, oraz raporty na    www.allplan.com 
Jeśli są Panstwo zainteresowani, proszę skontaktować się z lokalnym partnerem handlowym  www.kge.pl 

PRZEGLĄD MOŻLIWOŚCI PROGRAMU

ALLPLAN ARCHITEKTURA
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Allplan Architektura jest uniwersalnym narzędziem planowania BIM o bogatej funkcjonalności CAD, co daje możliwość pracy 
w elastyczny sposób, wyłącznie w modelu 3D lub w kombinacji modeli 2D i 3D. Stanowi to szczególne uproszczenie przy tworzeniu 
rysunków wykonawczych. Jedną z mocnych stron Allplan BIM Architektura jest jego wysoka niezawodność i precyzja we wszystkich 
fazach planowania. W połączeniu z  Allplan Design2Cost (planowanie kosztów), Allplan Inżynieria (inżynieria) oraz Allplan Allfa 
(facility management), Allplan Architektura oferuje zintegrowane rozwiązania w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. Platforma BIM 
oparta na chmurze bim+ w połączeniu z Allplan, umożliwia wyjście poza ograniczenia pracy w biurze. Szeroka gama interfejsów - 
w tym międzynarodowego interfejsu Open BIM IFC - zapewnia wymianę danych z partnerami planowania niezależnie od systemu .
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PRZEGLĄD MOŻLIWOŚCI ALLPLAN ARCHITEKTURA
Inteligentny model budynku Inteligentny model budynku otwiera nowe możliwości. Można nie tylko generować z niego z niego rzuty pięter, przekroje, poglądy i 

szczegóły na różnych etapach projektowania, ale również tworzyć wizualizacje, zestawienia pomieszczeń i zestawienia ilościowe na 
potrzeby dokumentacji projektowych, kosztowych i ofertowych. Oferuje dane modelu budynku do dalszego wykorzystania dla 
partnerów, np. model analityczny do statyki i wymiarowania. Praca z modelem budynku jest szczególnie korzystna jeśli chodzi o 
zmiany i modyfikacje projektowanego obiektu. Wszystkie zmiany przeprowadzane są tylko raz centralnie i przekazywane są 
wszystkich rysunków w procesie projektowym. To zmniejsza ryzyko błędu i pozwala zaoszczędzić czas.

Elastyczna struktura budynku Zorganizuj swoje dane struktury budynku analogiczne do topologii budynku i wygeneruj przekroje, widoki i listy i analizy szybko i 
wygodnie, bezpośrednio z modelu. Dzięki punktom referencyjnym i skutecznym menadżerze płaszczyznj, regulacja wysokości 
poszczególnych pięter może być wykonana bardzo szybko.

Pełna ocena pomieszczeń i 
powierzchni

Zorganizuj swoje dane struktury budynku analogiczne do topologii budynku i wygeneruj przekroje, widoki i listy i analizy szybko i 
wygodnie, bezpośrednio z modelu. Dzięki punktom referencyjnym i skutecznym menadżerze płaszczyznj, regulacja wysokości 
poszczególnych pięter może być wykonana bardzo szybko.

Pełność początkowej 
oceny  

W początkowej fazie projektowania przy określeniu ilosci komponentów możliwa jest ocena kosztów. Obliczenie kosztów odbywa 
zgodnie z niemeckimi standardami (tzn., German Construction Contract Procedures (VOB). Raporty mogą być przedstawione jako 
pliki w formacie PDF lub Excel lub przesłane do programu Allplan BCM, który jest zintegrowany do oceny kosztów,   

Przekonująca prezentacja Z Real Time Renderer, można stworzyć realistyczną, interaktywną animację modelu budynku w ciągu zaledwie kilku sekund. Można 
zatem uzyskać natychmiastową reprezentację wizualną  z różnych widoków, zmienić ustawienia kamery lub materiałów. W ten 
sposób można wybrać najlepszą z możliwych konfiguracji widoku. Podczas renderingu można ustawić nierówne powierzchnie, odbicie 
światła od przedmiotów, a zatem osiągnąć wysoki poziom szczegółowości. Zewnętrzny rendering jest jeszcze bardziej realistyczny, 
dzięki nowej, fizycznej przestrzeni nieba. Przy wsparciu High Dynamic Range Image (HDRI), nawet duża różnica w jasności może być 
pokazana w szczegółach. Można tworzyć rendering o wysokiej rozdzielczości za pomocą potężnego renderingu CINEMA 4D z 
silnikiem CineRender, zintegrowanym w Allplan. Jeśli chcesz edytować prezentację dalej i nadać jej naprawdę profesjonalny szlif, 
zoptymalizowany eksport do CINEMA 4D jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.

Wygodne tworzenie 
fasady i elementów z 
drewna i stali

Istnieje możliwość łatwego tworzenia elementów z drewna i stali oraz umieszczania kompletnych systemów krokwi dachowych w 
istniejących pomieszczeniach. Fasada tworzy się zgodnie z zasadą systemu modułowego budynku - prosto, szybko i elastycznie: w 
siatce z rozdzieleniami, dowolnie skalowalna, wstępnie zdefiniowana, a poszczególne obiekty elewacyjne zmieniają się 
automatycznie. Fasadę można szybko i intuicyjnie zmieniać za pomocą uchwytów. Wszystkie elementy mogą być analizowane za 
pomocą różnych raportów według typu, materiału i ceny.

Profesjanalne kalki i projekt Szybkie kombinacje rysunków, zdjęć i tekstów na planszach, prezentacjach i raportach budowlanych. Funkcje dla wyrównywania i 
wyplotu wspierają Twój profesjonalny projekt. Użyj wypełnienia obszarów kolorem i przejrzystości, tekstur 2D i 3D, a także głębokość 
przesunięciem elementów, aby uzyskać na swoich planszach realistyczne efekty profesjonalnego projektu.

Więcej efektywnej wymiany 
danych przez PDF

Rysunki w formacie PDF ułatwiają skuteczną komunikację - nawet modele 3D mogą być generowane z okna animacji w formacie 
PDF i przeglądane w programie Adobe Reader przez każdego z użytkowników. Format "PDF-A" może być utworzony w celu 
archiwizacji. Standard ISO gwarantuje czytelność przez wiele lat. Wspierany jest również Import dokumentów PDF: można 
importować pliki PDF techniką Drag&Drop.

Niegraniczona interoperacyjność        DXF, DWG, DGN oraz IFC: Allplan oferuje wiele możliwości wymiany. Technologia interfejsu z „Ulubionymi” zapewnia wysoką jakość
wymiany danych. Zintegrowane może być również oprogramowanie Facility management.

AKTUALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE DOSTĘPNE SĄ 
NA WWW.ALLPLAN.COM/INFO/SYSINFO

Minimalne wymagania systemowe: 
- karta graficzna z pamięcią  1 GB RAM
- system Windows 64Bit.

OSIĄGNIJ WIĘCEJ Z ALLPLAN –  
UMOWA SERWISOWA PLUS!

W ramach Umowy serwisowej plus oprócz naszych usług 
oferujemy dodatkowo ciągłą aktualizację programu Allplan

więcej informacji na: http://kge.pl

ul. Krokwi 32 lok.25 Tel  +48 22 300 25 00 

Fax +48 22 300 25 01 www.kge.pl

KGE Sp. z.o.o. Sp. k. 

03-114 WARSZAWA 




