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1 Menuen Indstillinger 

Igen i år er der forskellige udvidelser og flytninger i Menuen Indstillinger. De enkelte 

ændringer vises nedenfor. 

 

1.1 Oprydning i Projekt- og sidedatafelter 

Ubrugte datafelter i hhv projektdata og sidedata kan nu fjernes via højreklik. 

 

 

1.2 Markør/Skærm - Referencepunkter 

Der er blevet ryddet lidt op på fanen Markør/Skærm. Læs mere i afsnittet Læsbarhed 

fra side 7. 

 

1.3 Databaseindstillinger, ændringer og flytninger  

Der er ændringer i databaseindstillinger. Disse er forklaret og vist i afsnittet Database fra 

side 13.  

 

1.4 Menuen Grundindstillinger ** 

Tekstegenskaber for målsætning kan nu bestemmes under denne fane, 

 

 

1.4.1 Farver 

Farveindstillinger er flyttet til denne menu (de fandtes tidligere på Markør/Skærm). 
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1.4.2 System-farver 

Den ’gamle’ farveindstilling findes under denne knap. 

Det er her, du kan bestemme farven på dit skrivebord, 

på markører, trådkors mm. Der er ikke lavet andet om 

her.  

 

 

 

 

 

1.4.3 Brugerdefinerede farver 

Her kan du definere dine egne farver til 

programmet.  

Du vælger ved enten at vælge en farve i 

vinduet (husk at flytte skyderen yderst til 

højre, for at farven ikke bliver alt for 

mørk, dvs sort), eller ved at indtaste en 

RGB værdi. 

Dine egne farver bliver placeret i båndet 

med brugerdefinerede farver, og kan 

ses i alle dialoger, hvor man kan vælge 

farve. Der er kun plads til 16 farver, 

hvilket betyder, at en ny farve erstatter 

en gammel. 

 

1.4.4 Brug af standardfarver, brugerdefinerede farver eller andre farver 

Når man skal vælge farver, har man et større udvalg fra version 17. 

Det gælder farver på streger, tekster og cirkler og andre steder, hvor man vælger 

farver, fx i design af symboler og i forskellige indstillinger. 

1.4.4.1 Standardfarver 

Første række viser standardfarverne, som er de 16 ’gamle’ 

farver, herunder farven NP (’usynlig’). Dette bånd er fast, og 

kan ikke ændres. 

1.4.4.2 Brugerdefinerede farver 

Derunder ses 16 brugerdefinerede farver, som du selv kan 

ændre på. Se hvordan i afsnit 1.4.3 ovenover. 

1.4.4.3 Andre farver / Flere farver 

Nederst ses ’Andre farver’, som er yderligere farver, som du 

valgt i projektet. 

Hvis du ønsker andre farver, kan du klikke på knappen ’Flere 

farver’, og vælge en anden farve her. Denne farve kan du 

tegne videre med, og den bliver gemt på din maskine. Hvis 

andre brugere af projektet ønsker at tegne med denne farve, 

kan man altid – som tidligere – overføre egenskaber fra et 

objekt til et andet. 
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2 Læsbarhed 

Vi har prøvet at arbejde med at øge læsbarheden i denne version. Nedenfor kan du 

læse om de tiltag, der indtil nu er gennemført. 

 

2.1 Referencepunkters synlighed 

Referencepunkter er ment som hjælp til dig, når du arbejder på skærmen. Når du er 

zoomet helt/langt ud på siden, vil de dog ’støje’ og medføre at det kan være svært at 

læse fx tilslutningsnavne. Derfor kan det være en fordel først at gøre punkterne synlige, 

når du er zoomet langt ind på siden, hvilket gøres ved at vælge ’Auto’. 

Du kan 

justere, 

hvilket zoom-

niveau, som 

er passende 

for dig.i 

 

 

 

2.1.1 Ref.punkter i værktøjslinjen ** 

Referencepunkter kan slås til/fra vha knap i den lodrette værktøjslinje.  

 

 

2.1.2 Genvej til Referencepunkter 

Kommandoen findes også under Vis-menuen. 

Du kan evt 

lave en 

genvejstast til 

funktionen 

ved at gå i 

Indstillinger 

|Genveje.ii  
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2.1.3 Tynde streger på mekanisk side ** 

Symbolers 

streger er nu 

som standard 

tynde på mekanisk side, hvilket skulle øge læsbarheden. Er dette ikke tilfældet, kan du 

slå dette fra for det aktuelle projekt under Indstillinger|Specialindstillinger. 

 

 

2.1.4 Grid-dots 

Med en skærm med høj opløsning bliver de små grid-dots ulæselige, når man zoomer 

ind. Størrelsen på disse dots følger nu også zoom-niveauet. iii 

 

2.1.5 Markering af ekstern side på klemmer 

Tilslutningspunktet på den eksterne side ligger nu 

neden under selve symbol, hvilket forbedrer 

læsbarheden. 

Man kan også selv arbejde med farvevalget på 

tilslutningspunkter mm.  
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3 Komponentguide        

Komponentguiden har fået et par yderligere funktioner i denne version.  

Guiden kan hjælpe med at oprette komponenter i databasen, og har fået ekstra nye 

funktioner med hjælp til at oprette 

 Lasker 

 Ledninger 

 Ledningskanaler 

 Kabler 

iv 

Der henvises til det lille hæfte Komponentguide, som gennemgår alle funktioner. Hæftet 

finder du på vores hjemmeside (sammen med andre manualer og hæfter). 

Nedenfor kan du se de vigtigste vinduer for hver af disse komponenttyper. 

 

3.1 Komponent-art 

Når man starter oprettelsen, vælges komponentens art.  

Pt er det muligt at vælge en speciel art for udvalgte komponenttyper, alle andre vælges 

som ’normal’. 

Ved at vælge komponent-art, bliver du guidet igennem de indtastninger, som er 

specielle for denne specielle komponenttype. 

 

  



Beskrivelse af nye funktioner 

 

Side 10 

Automation 17 

3.2 Opret laske 

Når du vil oprette lasker i databasen, skal du vælge (og vise) antal forbindelser for lasken 

og afstanden mellem de enkelte forbindelser.v 

 

 

3.3 Opret ledning 

Når du vil oprette ledninger i databasen, skal du indtaste diameter (mm eller ’’) og antal 

meter pr rulle/tromle.vi 

Diameteren bruges bl.a. til at beregne anvendt kapacitet i ledningskanaler i Panelrouter. 

 

 

3.4 Opret ledningskanal 

Når du vil oprette ledningskanaler i databasen, skal du indtaste diameter (mm eller ’’) og 

længde. 

Ledningskanalens størrelse er interessant i fm beregning af kapacitet i Panelrouter. 
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3.5 Opret kabel 

Når du vil oprette kabler, skal du vælge et kabelsymbol, enten vha opslag i databasen 

eller direkte i din symbolmenu. Guiden accepterer kun symboler af typen kabel! 

Du skal indtaste diameter (mm eller ’’) og antal meter pr rulle. Diameteren bruges til at 

beregne anvendt kapacitet i ledningskanaler i Panelrouter. 

Derudover skal du vælge antal ledere, og hvordan de enkelte ledere mærkes. Du kan 

vælge mellem farver og numre, hvor guiden hjælper med at fylde ud, eller du kan skrive 

din egen tekst. Den sidste mulighed vælges, hvor du har både tal og farver. 

I hjælpeteksten er vist koder for lederfarver.vii 

 

 

 

3.5.1 Tilbehør til kabler 

En lille repetition omkring kabeltilbehør – tastes i feltet TILBEHØR, som ikke er med på 

den viste fane, men kommer under fanen Andre felter:  

Man kan oprette tilbehør til kabler, som følger antal meter kabel. Det kunne fx være 5 

stk clips (med varenummer CLIPS1234) pr løbende meter. 

Dette tastes på følgende måde: CLIPS1234#5. 

Man kan oprette tilbehør til kabler, som følger antallet af kabler. Det kunne fx være 2 stik 

pr kabel; én til hver ende (med varenummer STIK1234). 

Dette tastes på følgende måde: STIK1234##2. 

(Hvis der er forskellige stik, tastes de med hver sit varenummer, adskilt med ; 

(semikolon). 
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3.6 Muligt at redigere i alle valgte datafelter 

Når man arbejder i Komponentguiden arbejder man med de felter, som er mappede 

under Databaseindstillinger. 

Da du som bruger kan have behov for andre oplysninger, er de oprindeligt mappede 

felter ikke altid er nok, derfor er der nu mulighed for at kunne mappe øvrige felter, som 

derefter kan redigeres. Se hvordan på side 14.  

 

3.7 Muligt at bruge symbolgenerator til diagramsymboler 

Du kan 

generere dit 

eget symbol 

vha symbol-

generatoren. 

 

3.8 Nu adgang til SQL i multi-redigering i databasen 

Komponentguiden giver også mulighed for at redigere direkte i databasen.  

Du kommer ind i denne funktion ved at trykke Ctrl+Rediger. 

Når man skal udvælge hvilke komponenter, man vil redigere, kan man nu også vælge et 

Avanceret filter. Det almindelige filter, man kan sætte op, er et rent AND-filter, hvilket vil 

sige, at udvalgte komponenter skal opfylde Filter1 OG Filter2 OG osv- 

Avanceret giver adgang til at se forespørgslen som en SQL.  

Her har man mulighed for at skrive alting selv, eller måske bare erstatte AND med OR, 

og dermed sætte en ganske anderledes filter op, som tidligere har været lidt 

kompliceret at lave på egen hånd. 

Hvis man laver fejl i forespørgslen, bliver den ikke gemt. 
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4 Database 

Der er flere tilføjelser til databasen, hvor de fleste er opstået, fordi nye programmer og 

funktioner har gjort det muligt at udnytte yderligere komponentdata.  

Det er især Komponentguiden og Panelrouteren og deres muligheder, som medfører 

yderligere datafelter. 

 

4.1 Nye felter 

CWCODE: en kode, som komponentguiden bruger til at skelne mellem kabler, 

ledninger, lasker mm. Se anvendelse side 9. Dette felt er et systemfelt og anvendes 

udelukkende af programmet! 

OPT_ADDON: elektrisk tilbehør til komponenter 

HEIGHT: gennemsnitlig højde for komponentens tilslutningsterminaler. Højden indtastes 

i mm, uden angivelse af enhed. (Ikke i standard-databasen). Anvendes i Panelrouter. 

 

4.2 Nye syntaxer for indtastninger i databasen 

Ledningskanaler: Hvis der indtastes #x30mmy40mm i MEKTYPE, vil kanalen have 

bredden 30 mm svarende til X-værdien. Y-værdien – 40mm - er højden på bakken, og 

de to værdier anvendes til at beregne kapacitet i ledningskanaler i Panelrouter.    

Ledninger og kabler: #R0,5mm i MEKTYPE betyder en diameter inkl isolation på 1 mm. 

Lasker: #X5mm i MEKTYPE betyder at der er 5 mm mellem forbindelser. Dette 

anvendes som en kontrolfunktion af lasker i Panelrouter. #2 i PINDATA betyder 2 

forbindelser og har betydning for antal på styklister. 

Alle disse syntaxer behandles automatisk af Komponentguiden. 

 

4.3 Databaseindstillinger - tilbehør har sin egen fane 

Mapning af 

tilbehør er flyttet til 

sin egen fane. 

 

Læs mere om 

Tilbehør fra side 

16. 
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4.4 Databaseindstillinger – Andre felter i komponentguiden 

På denne fane 

vælger du de felter, 

som du ønsker at 

behandle i 

Komponent-

guidens fane ’Andre 

felter’. 

Du kan tilføje flere af 

databasens felter 

ved at trykke på + 

(og fjerne nogle ved 

at trykke på -) samt 

lave om på 

rækkefølgen vha 

pilene. 

 

 

 

 

 

4.5 Søg komponenter i databasen 

Første fane i komponentdatabasen er ændret således at 

 TYPE nu ’indeholder’ i stedet for ’begynder med’ og 

 BESKRIVELSE, som ’indeholder’ er fast placeret på første søge-fane.  

Men det er stadig en god ide at lave ’godkendte’ komponenter eller at have de mest 

almindeligt anvendte komponenter i pickmenuen ;-)  viii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Opdatering af database ved import 

Når man henter opdateringer til databasen, kan man nogle gange godt tro, at når man 

Installerer databasen også får opdateret sin database. 

Sådan bliver det fremover, dvs for nye opdateringer til databasen, ikke nuværende . 
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5 Opdatering af symboler på mekanisk side 

Man har kunnet vælge mellem at 

placere ’rigtige’ mekaniske 

symboler eller målfaste bokse. 

Mange ’rigtige’ mekaniske 

symboler er tomme bokse, lavet 

efter formlen #XY, hvilket giver 

mangler i forhold til forbindelser til 

komponenterne. 

Man har så kunnet redigere i 

komponentens oprindelige #XY-

symbol og derefter udskifte det, 

enten en eller flere ad gangen, 

men dette skulle man så gøre for 

hver enkelt symbol. 

Den nye funktion ’Opdater alle symboler fra databasen’ix gør det muligt at 

opdatere/genplacere alle symboler på siden på én gang. 

Og funktionen gør det også muligt at skifte mellem ’bokse’ og ’rigtige’ symboler eller 

omvendt – indstillingen vælges i dialogboksen.  

 

 

FØR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFTER: 

 

 

 

 

 

eller er det omvendt  
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6 Tilbehør til komponenter 

Tilbehør til komponenter er blevet udvidet i forhold til ver 16, idet databasen nu også 

håndterer elektrisk tilbehør. 

Nedenfor kan du se, hvilke muligheder for tilbehør, der findes i programmet, og hvordan 

de fungerer. 

 

6.1 Tilbehør findes i tre kategorier 

 Fast tilbehør  

 Muligt mekanisk tilbehør  

 Muligt elektrisk tilbehør  

6.1.1 Fast tilbehør  

Findes i feltet TILBEHØR i databasen.  

Tilbehøret optræder alene på styk- og komponentlister. Navnemæssigt kommer det ind 

under det komponentnavn, det tilhører.  

Tilbehøret her kan man vælge globalt til/fra under opsætning af disse lister. 

6.1.2 Muligt mekanisk tilbehør 

Findes i feltet OPT_ACCESSORY i databasen.  

Tidligere placeret vha Support-symboler. Dette mulige mekaniske tilbehør – hvor man 

kan vælge mellem mange mulige varenumre – hører også hjemme på den mekaniske 

side. Dette kan fx være ende- og skillestykker til klemrækker. 

6.1.3 Muligt elektrisk tilbehør 

Findes i feltet OPT_ADDON i databasen.  

Tidligere placeret som selvstændige elektriske symboler, fx hjælpekontakter, som er 

blevet navngivet med samme navn som hovedkomponenten. På denne måde er de 

forskellige dele blevet placeret samlet i komponentlister, og har været at finde på 

arrangementssider. 

Der har været ønske om at kunne vedligeholde data om, hvorvidt en komponent var 

gyldigt ’add-on’ til en hovedkomponenten, hvilket man ikke tidligere har kunnet.  

Muligt elektrisk tilbehør kommer i Vis ledige på både diagram og arrangementsside. 

6.1.4 Indtastningssyntax for tilbehør i databasen 

I alle tre felter kan man indtaste EANNUMMER (eller det felt, du har mappet som primær 

opslagsfelt) på tilbehør.  

Flere EANNUMRE adskilles af semikolon (;).  

Mange uafhængige EANNUMRE kan angives som FILE=xxxx.acc x. I filen er et linjeskift 

det samme som et semikolon. Filen skal gemmes i samme mappe som databasen. 
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6.2 Tilføj tilbehør til en komponent 

Stå på komponenten, højreklik og 

vælg enten elektrisk eller mekanisk 

tilbehør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Tilføj mekanisk tilbehør 

Her gør du, som du lærte i version 16:  

Enten vha kommandoen her i højreklik eller ved at gå ind på fanen Mekanisk tilbehør på 

symbolet. 

Når du vil vælge tilbehør 

til komponenten gøres 

det ved at klikke på 

knappen Rediger.  

Her kan du se evt fast 

tilbehør (skrevet med 

kursiv og det kan ikke 

rettes, medmindre der 

laves en generel rettelse 

på varenummeret i 

databasen) i øverste linje, 

og så kan du tilføje 

yderligere varer som 

tilbehør.xi 

 

Du kan hente tilbehør i databasen: Der er lavet et felt i databasen – OPT_ACCESSORY – 

som (kan) indeholder muligt mekanisk tilbehør.  

Hvis feltet er tomt, vælger du tilbehør vha almindeligt opslag i databasen. Antal af et 

givent tilbehør tastes direkte ind i listen her. 

Du kan også manuelt indtaste et varenummer, type og beskrivelse for tilbehør. 

Tilbehør kommer i styklisten med antal og evt data fra databasen, og i komponentlisten 

sammen med hovedkomponenten. 

 

6.2.2 Mekanisk tilbehør på mekanisk side 

Fra version 17 kommer mekanisk tilbehør også på mekanisk side. Dette er fx ende- og 

skilleplader til klemrækker. 
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6.2.3 Hvis tilbehøret har tilbehør 

På fanen 

Mekanisk 

tilbehør er det 

muligt at lave et 

opslag i 

databasen for 

alle ændringer i 

varenummeret. 

Tjekket 

medfører at 

alle felter for et 

givet tilbehør 

rettes i f t det, 

som står i 

databasen. 

Der tjekkes 

også for om et 

valgt tilbehør har eget tilbehør. Dette ekstra tilbehør kan medtages eller udelades efter 

ønske. Hvis Tilbehørets tilbehør også har tilbehør kommer det ikke med.  

 

6.2.4 Tilføj elektrisk tilbehør 

Når du vælger at tilføje elektrisk tilbehør kommer du direkte til databasen, hvor du kan 

vælge mellem det mulige tilbehør til komponenten, eller – hvis der ikke er oprettet en 

sådan liste endnu – hvor du kan lave et almindeligt opslag i databasen. 

Vælger du en komponent med mere end et symbol, kommer de resterende symboler i 

Vis ledige. xii 

 

6.2.5 Elektrisk tilbehør på mekanisk side 

Elektrisk tilbehør, som fx en hjælpeblok, skal jo også 

placeres på mekanisk side. 

Hvis det elektriske tilbehør har et mekanisk symbol, ligger 

det i Vis ledige og i Mekanisk placering. 

 

 

6.2.6 Udvidelse af listekriterier 

Kriterier på styk- og komponentlister 

er udvidet, sådan at de også gælder 

alt valgt tilbehør. 
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7 Referencebetegnelser 

Referencebetegnelser er udvidet med et Produktaspekt. 

Indtil nu har der været Funktionsaspektet (=) og Placeringsaspektet (+). Nu kommer 

Produktaspektet (-). 

Dette giver mulighed for at oprette og anvende alle tre aspekter, som findes i EN81346. 

Dette aspekt er tilføjet alle de steder, hvor referencebetegnelser anvendes i 

programmet. 

 

7.1 Se oprettede referencebetegnelser i projektet 

Vinduet, hvor du 

både kan se ref. 

betegnelser i 

projektet, er 

udvidet til at 

kunne vise 

produkt-

aspektet. 

Samtidig er der 

også ryddet lidt 

op i knapper 

mm. 

Ikonet for 

anvendte 

aspekter er 

også ændret. 

 

 

 

7.2 Anvendelse af referencebetegnelser 

Anvendelse af det ekstra aspekt er på samme måde som tidligere. Dvs at man stadig 

tegner med symboler og tildeler symbolet et aspekt. 

Man kan også tegne først, og derefter ændre aspekter, enten vha direkte redigering i et 

symbol, vha referencerammer eller i Objektlisteren. 

  



Beskrivelse af nye funktioner 

 

Side 20 

Automation 17 

7.2.1 Indstillinger 

Du kommer ind i Indstillinger ved at trykke på 

knappen i værktøjslinjen. 

I første fane ses de generelle indstillinger, som 

også har været tidligere. 

 

 

 

 

I denne fane ses Visning af 

referencebetegnelser. Denne fane er også 

som tidligere. 

 

 

 

 

 

 

Denne fane er ny. Her indstilles, hvordan 

formatet for referencebetegnelser skal forstås 

ved import fra et regneark, og hvad der 

tillades, når der oprettes betegnelser direkte i 

programmet.xiii 
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7.3 Opret referencebetegnelser 

Du kan oprette nye referencebetegnelser i projektet ved enten at indtaste manuelt i det 

store vindue eller ved at importere en liste fra fx Excel. Se nedenfor hvordan. 

7.3.1 Tilføj ekstra aspekter 

Vinduet viser kun 

de anvendte 

aspekter i 

projektet. Hvis 

du ønsker at 

tilføje ekstra 

aspekter, skal du 

blot trykke på 

+=-knappen. 

7.3.2 Indtast nye betegnelser 

Du kan – som tidligere – oprette nye betegnelser, ved at indtaste direkte i vinduet.  

Tryk på én af knapperne i bunden af hvert delvindue  

eller brug genvejen [Insert]. Du kan se alle genvejene i højreklik. 

Når du opretter en ny betegnelser, opretter du på niveauet under det, du står på. 

Indstillingerne for ref.betegnelser slår igennem her: har du valgt at ’punktum’ er 

niveaudeling, så skriver programmet selv et punktum, har du ikke valgt ’punktum’, 

bruger programmet aspektets præfiks. 

7.3.3 Indlæs referencebetegnelser 

Du kan indlæse en (Excel)liste med referencebetegnelser. De forskellige aspekter skal 

oprettes som tekster (sådan er det også nu) og de finder selv ind i de rette aspekter vha 

deres præfiks (=, +, -). 

Der er lagt en liste på systemet, som indeholder eksempler på alle aspekter (ref-

designations_dk.xlsx). 

 

Standardindstillingerne – se nederste billede i afsnit 7.2.1 - er, at programmet opfatter en 

betegnelse som et nyt niveau, når der er ét eller flere bogstaver efterfulgt af et tal: 

 A1, BB2, ABC3 er niveau 1. 

 A1BB2 opfattes til at være niveau 2, men 

vær opmærksom på, at A1 oprettes ikke af 

programmet, det skal du selv gøre, enten 

manuelt eller i importfilen.xiv 

Standardindstillingerne er at ’punktum’ skal være 

skilletegn: 

 1, A, 112 vil være niveau 1 

 A.B, 1.A, 1.12 vil være niveau 2. Men vær 

igen opmærksom på, at programmet ikke 

selv opretter niveau 1. 

Selve præfix’et, dvs =,+,- vil altid betyde et nyt niveau, dvs –A1-A2-A3 er på niveau 3. 

Men også her skal du selv oprette både –A1 og –A1-A2. 

Dvs, at hvis du har en liste, som den viste ovenfor, er der tre niveauer i både A, B og C, 

hvis du beholder standardindstillingerne.  
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7.4 Træstrukturen 

Ligesom tidligere danner programmet en træstruktur baseret på de reference-

betegnelser der er anvendt i projektet. 

Alle aspekter er vist i 

træet. 

Når man klikker på et 

niveau, åbnes et 

lavere niveau. 

Dvs at står man på fx –

A4, kan man faktisk se 

en liste over 

medgåede 

komponenter til denne 

del. For de enkelt 

komponenter vises de 

enkelte symboler, og 

fra vinduet her, kan 

man hoppe direkte til 

det ønskede symbol 

fra træet. 

 

 

7.4.1 Vis komponent 

Træstrukturen indeholder også ’Vis komponent-funktionen: ved at markere et symbol i 

diagrammet eller på den mekaniske side, og derefter klikke på knappen i øverste 

venstre hjørne af træet, åbnes den aktuelle komponent og alle dets symboler vises. 
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7.5 Options-modul 

Options-

modulet er et 

eksempel på, 

hvordan man 

også kan 

anvende 

reference-

betegnelser, 

nemlig til at til-

/fravælge 

optioner: 

 

 

 

 

Modulet henter alle anvendte betegnelser i projektet, hvorefter man kan vælge en 

option til eller fra – optionen skal bare kunne identificeres vha en referencebetegnelse. 

 

For at lave en oversigt over 

anvendte optioner, kan 

modulet selv generere og 

indsætte et oversigtsymbol.  
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8 Ny funktion under Eksport til dwg-format 

I forbindelse med eksport til dwg eller dxf-

format, er det muligt at placere alle sider på en 

side i den gemte fil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Ny Installer til installation og opdatering 

Vi har simplificeret installations- og opdateringsrutiner. Fremover er der alene én 

Installer, hvilket betyder, at der ikke skal tages stilling til, om der skal laves en netværks- 

eller en standardinstallation.  

Dvs at ligegyldig hvilken installationsform, du har, så finder Automation selv ud at 

opdatere den. 

Generering af arbejdsstationer sker automatisk, når programmet starter op,  

 når der er tale om en terminalserver session (også i ver 15 og 16) 

 når Automation er installeret under Program Files (også i ver 16) 

 når Automation er installeret på et netværksdrev (nyt i ver 17) 

Man kan stadig lave ’gammeldags’ arbejdsstationer, men det er alene relevant, hvis 

man ønsker forskellige opsætninger, fx ifm at man arbejder for forskellige kunder.  

 

10 Softwarelicens    

Flere og flere vælger at have et virtuelt server-miljø. Det betyder også en stigende 

efterspørgsel på softwarebaserede licens-servere. 

Vi har frigivet en softwareløsning i forbindelse med version 16. Denne løsning har vi 

arbejdet videre på, sådan at det i dag er en fuld løsning med samme funktionalitet som i 

de nøglebaserede licenser, herunder at der er mulighed for låne/udlåne en licens.  

Der findes installationsmanual (kun på engelsk) til softwarelicensløsningen. 

Denne licensform vil blive den fremtidige licensform.  
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11 Småtingsafdelingen 

Disse emner kommer som oftest fra forslag@pcschematic.com, som er åben for alle.  

Vi forbeholder os dog ret til at være meget selektive. 

 

11.1 Ver 17 er ikke testet på Windows XP 

Da Microsoft ikke understøtter Windows XP mere, kan vi heller ikke garantere, at vores 

program fungerer på denne platform. Version 17 er ikke testet på XP. 

 

11.2 Direkte adgang til Rediger symbol fra Symbolgenerator  

Man kan starte 

oprettelse af et 

symbol direkte 

fra Symbol-

generator. Lav 

selve omridset 

og vælg 

tilslutnings-

punkter med 

navn og 

placering, og gå 

derefter direkte 

til Rediger 

symbol, hvor du 

arbejder videre 

med symbolet, 

fx tilføjer et 

tillægssymbol.xv 

 

 

11.3 Udvidelse af printerdialog ** 

Der er to ekstra valgmuligheder ifm 

udskrift, nemlig 

 Udskriv alle ikke-listesider 

 Udskriv alle sider uden tilstande 

Derudover kommer der en advarsel 

inden lister opdateres.  
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11.4 Dataliste er tilføjet fanebladstitler 

Der er lavet en datalisteknap på 

faneblade. 

Her kan du oprette dine egne 

typiske kapiteltitler. 

 

 

 

 

11.5 Aktivt lag og Gruppering af lag 

Datafeltet Aktivt lag, som findes 

under Sidedata, viser det aktuelle, 

aktive lag. Hvis man har valgt at 

vise en laggruppe, vises gruppens 

navn her. 

Der er lavet et nyt felt – Gruppering 

af lag xvi- som viser, hvilke lag, 

gruppen indeholder. 

En god idé, hvis man anvender det 

sidste datafelt i sit tegningshoved, 

er at sætte præ-teksten usynlig, 

hvis der ikke er data. 
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11.6 Vælg navn – nu også i stregkommandoen 

Man kan nu Vælge navn i 

stregkommandoen. Kommandoen 

fungerer på samme måde som Vælg 

navn i symbolkommandoen, men her 

vælger man kun – naturligvis – 

navngivne streger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.7 Streger med data i Objektlister ** 

Alle streger 

med data 

vises nu i 

Objektlisteren 

(F7). xvii 

 

 

 

 

 

 

 

11.8 Vis strømveje i Redigere symbol 

Strømveje blive nu vist i Rediger symbol, hvilket kan gøre det lettere at se, hvordan et 

symbol passer ind på siden. 
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11.9 Indstil bruger-helbillede 

Denne indstilling havde en fast programmeret 

genvej: 

Hvis man i et zoom holdt <Ctrl-tasten> ned blev 

det udpegede zoom til det brugerdefinerede 

helbillede. 

Denne fastprogrammerede genvej er nu fjernet, 

da den kunne give betjeningsproblemer. 

Ctrl+0 giver fuldt tegneareal og er måske mere anvendelig ;-)xviii 

 

 

 

 

11.10 Tilslut signal i højrekliksmenuen 

Rediger|Tilslut signal (på en bred streg) er nu også i 

højrekliksmenuen.xix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11 Ekstra mulighed for udskrift på labels fra Panelbuilder 

I forbindelse med udskrift af labels fra 

Panelbuilder kan man nu vælge at skrive CE-

mærker ud på AVERY Laser L7165 ark. Disse 

passer til CE-mærket. 

xx 
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12 Nye produkter fra PC|SCHEMATIC A/S 

12.1 Servicemodul 

Demo-programmet har hidtil været for godt: man kan bruge meget mere end de 

lovede 40 symboler og 10 sider – og det er sket. 

Samtidig har der været efterlyst en lidt bedre viewer til service og vedligehold, hvor der 

er nogle af de funktioner, som ellers kun er i selve hovedprogrammet. 

Dette har medført, at vi har udviklet et servicemodul, som indeholder disse funktioner: 

 Mulighed for at navigere rundt i projektet efter specifikke komponenter – ligesom 

i Automation og Vieweren i øvrigt 

 Netnavigator – dvs fuldt overblik over potentialer, gennem klemmer, kabler og 

strømskinner 

 Udskrift af sider 

 Eksport af lister, fx ledningsnumre  

 Oprettelse af egne genveje 

 

12.2 Panelrouter 

Panelrouter er et program til routning af forbindelser i det mekaniske layout, herunder 

beregning af ledningslængder og –mængder. Dertil kan programmet lave en masse 

kvalitetstest af det mekaniske layout. 

Panelrouter er et selvstændigt program, som kan integreres fuldt ud i Automation.  

Produktet vil blive frigivet sammen med version 17. 
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13 Mine noter 
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13 Mine noter 
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13 Mine noter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


