Novinky Bizon verze 4.06

Ná sledně vyjmenované vlastnosti a funkce byly př idá ny / upraveny od verze 4.03:
- ř ídící dialog uzlů pracuje i s tř ívinuťový mi transformá tory
- do vhodný ch ř ídících dialogů bylo př ídá no fá zové napětí
- úsekové odpojovače v ř ídícím dialogu vedení pracují s celkovou topologií sítě
- zobrazení napětí rozepnutého konce vedení v detailu rozvodny
- "živé" údaje o počtu odběrů v detailu rozvodny
- na vedeních doplněny šipky toku činného vý konu
- př idá na možnost porovná vat vý sledky dvou vý počtů př ímo ve visačká ch
- u vý stupu hodnot do obrazku doplněna možnost jejich dopočtů na zá kladě jiný ch dat
- př i kliknutí na téčku je vyvolá n control dialog uzlu a ne pouze vyp/zap odběru
- př idá na možnost natočení symbolů rozvodnic
- př idá na možnost úpravy grafický ch vlastností buněk
- pridana moznost nataceni obdelniku
- oprava chyby př i úpravě JSS souř adnic obrá zku
- úprava chová ní a vzhledu dialogu informací o objektu
- př idá na možnost posunu mapy na bá zi BMP
- zprovoznění odečítá ní měř ítka z obrá zku
- př ipopjová ní map založený ch na BMP
- zachová vá ní př ipojení map, jejich viditelnost a barevné podá ní
- možnost hromadného odpojení map
- př ipojová ní map z katalogu na zá kladě měř ítka
- př ipojová ní map DGN ze samostatného disku
- mereni vzdalenosti v obr.
- pojistky a odběry se chovají dle nastavení zá mečku
- oprava kurzoru pri kreslení spínačů
- doplněny kurzory gener., mot. a komp.
- možnost vklá dá ní odběrů do uzlů př es rozvodny
- zdokonalení apará tu mazá ní objektů
- př idá n dialog pro zadá ní typu transformá toru u trafostanic př i kreslení
- možnost změn grafický ch vlastností buňky
- možnost uchová vá ní informací o studii v externím souboru RTF - zobrazují se př i otevírá ní a ve
vlastnostech studie
- čá stečné kotvení visaček
- př idá n export do CSV se stř edníkem nemísto čá rek
- stavitelné rušení objektů tlačítkem Del, na Ctrl/Del je vždy i z dat
- opraveno tř ídění tabulek
- zaveden nový typ visaček, který umožňuje porovná vat vý sledky dvou vý počtů
- opraven export jmen a popisů do CSV
- pridana prace s katalogem map CIT, ne pro projektanty
- pripojeni map z katalogu na zaklade meritek
- moznost uprav vlastnosti BMP
- pohyb obrazkem kurzorový mi klá vesami
- př idá ny dva nové způsoby barvení: podle abs.proudu větvemi a dle př ítomnosti jistících prvků
- do visaček rozvodnic př idá n počet jišť.vý vodů na linká ch
- podmíněné kreslení objektů
- úprava vzhledu panelu rozvodnic a prvků
- oprava čtení prá zdného obrá zku
- oprava velikosti handlerů objektů v editoru
- př idá na možnost nepř ímého odkazu objektu v obrá zku pomocí GI nebo číselníku
- úpravy pro verzi projektant
- př idá ny dva nové způsoby barvení: podle abs.proudu větvemi a dle př ítomnosti jistících prvků
- př idá na funkčnost uklá dá ní studie pod jménem
- doplněny kurzory pro kreslení injekcí a odečet měř ítka
- do stav.ř á dku doplněny př íznaky zá kl.stavů programu
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- otevírá ní souboru s ná povědou, 1.kroky a popisem proměnný ch
- př idá na možnost smazá ní obrá zku z disku - z menu
- př idá na klá vesa Home - př echod do levého horního rohu okna
- př ímé spouštění vý počtu LFJ z dialogu trendů
- př idá no nastavení barvevné stupnice abs.proudu
- volá ní vý počtu topologie sítě př ed uložením dat
- vedle obrá zku "Pohledy" samočinné otevírá ní obr. "Schema" př i startu programu
- konverze studie pro Bizonka (utajení a př evedení odběratelů)
- uklá dá ní roku vý počtu př i vý počtech zkratů po linká ch
- možnost volá ní dialogu odběratelů z centra otevírá ní dialogů
- doplněna možnost hromad.př esunu objektů do jiné vrstvy obrá zku
- úprava povolová ní položek v loká lním menu v editoru
- možnost vklá dá ní typu linky a trafa do obrá zku
- u verze programu je uvá děno číslo sestavení
- změny ve vzhledu a chová ní kontrol sítě
- oprava tisků tabulek
- možnost př ímého vytvoř ení nového adresá ř e z dialogu uložení studie
- př idá na sprá va nastavení síťový ch adresá ř ů pro administrá tora v dialogu uložení studie
- opravy tlačítek spínačů v dialogu pro kreslení objektů
- hlídá ní propojení vedení dvakrá t na stejný uzel př i jeho kresbě
- kontrola jmenovitý ch napětí př ípojnic př i kresbě vedení
- oprava polohy vý vodů vedení
- zadá vá ní typu trafa př i kresbě trafostanice
- př idá n aut. vý počet délky šipek toku
- srovná vá ní visaček vedení př i jejich změná ch - rozdělení apod.
- možnost změn barev tlačítek
- možnost zobrazová ní popisů v dialogu slučová ní studií
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