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Ogólne

X-PAD Office Fusion jest stale ulepszany i aktualizowany. 

Drobne ulepszenia i poprawki błędów nie są wymienione 

w tej prezentacji, ale można je znaleźć w informacjach 

o wydaniu tego wydania.



X-PAD 365



Zaloguj się do X-PAD 365

W ramach X-PAD Office Fusion jest możliwe,

 aby zalogować się do konta X-PAD 365 

i być zawsze automatycznie podłączony 

tak aby odbierać informacje z czatu 

wraz z wszelkimi powiadomieniami, 

oraz także mieć dostęp do danych 

zapisanych i przechowywanych chmurze.



Dostęp do danych w chmurze

Menedżer plików X-PAD 365 jest 

bezpośrednio dostępne z poziomu -

X-PAD Fusion dla wszystkich operacji 

importu i eksportu. Użytkownicy z 

X-PAD 365 Professional lub na koncie 

Enterprise mogą zarządzać i 

organizować obszar przechowywania. 

Powiadomienia są wysyłane, gdy 

pozostała wolna przestrzeń staje się 

zbyt mała.



Powiadomienia

Powiadomienia są odbierane w X-PAD Fusion 

i użytkownik może mieć natychmiastowy dostęp 

do treści. Automatyczne powiadomienia są wysyłane -

przez X-PAD 365 i by poinformować użytkownika 

o niektórych sytuacjach związanych z jego licencja 

(wygaśnięcie, mało miejsca na dysku, wymagana 

zmiana dla sprzętu itp.).



X-CZAT

X-CZAT to kanał komunikacyjny między X-PAD 365, a 

użytkownikami i jest on w pełni zintegrowany z X-PAD Ultimate -

i w X-PAD Fusion. 

Poprzez X-CZAT można wymieniać wiadomości i pliki wśród 

pojedynczych użytkowników i grup użytkowników. .

Zastępuje rozwiązanie X-LIVE.-



Rejestracja 

Licencje X-PAD Fusion mogą być 

zarejestrowane w X-PAD 365. Posiadanie 

oprogramowania zarejestrowanego w 

X-PAD 365 oznacza, że   wszystkie 

informacje są przechowywane i 

utrzymywane w jednym miejscu; 

użytkownik otrzyma powiadomienia 

o wygaśnięciu licencji (jeśli są 

ograniczone czasowo) i ma do nich 

oprogramowania

dostęp w dowolnym momencie.



CAD



Fazowanie i zaokrąglanie

Narzędzie do szybkiego łączenia rysowanych 

obiektów poprzez wycięcie, przedłużenie, 

zaokrąglenie.

• Chamfer łączy na przecięciu

• Chamfer with distance łączy krawędzie 

z dodaniem odcinka dystansowego

• Fillet zaokrągla krawędź i łączy odcinek 

krzywą



SURVEYING



Transformacje

To nowe polecenie pozwala 

przeliczyć dowolny punkt, lub 

cały projekt z jednego układ 

współrzędnych (kartograficzny 

lub lokalny) do innego aktualnie 

używanego układu współrzędnych.

Możliwe przekształcenia to:

• układ płaski GRID

• Geograficzny - GRID

• GRID - Geograficzny

• Geograficzny do geograficznego



Etykiety - pozycjonowanie ręczne 

Etykiety punktów topograficznych można przesuwać 

pojedynczo lub w grupach za pomocą odpowiednich 

uchwytów. Ponadto nowe polecenie umożliwia automatyczne 

przesuwanie etykiety aby uniknąć nakładania się i stworzyć 

czytelny finał rysunek.

i automatyczne



Nowy raport z pomiaru

Wszystkie obliczenia i wyniki obliczeń są 

raportowane krok po kroku. Wszystkie 

informacje są uwzględnione jak: współrzędne, 

system odniesienia, obliczenia GNSS i TPS 

orientacje, obliczenia przekrojów, objętości, 

tachimetria, rzutowania ect. 



SURFACE



Rysowanie trójkątów

W DTM trójkąty mogą być wyświetlane z 

symbolem centrowym. Symbol pozwala na 

wyraźne zidentyfikowanie każdego trójkąta 

i może być używany do selekcji odpowiednich cel.



Optymalizacja i dostosowanie

Powierzchnie mogą być wynikiem różnych 

procesów lub można je zaimportować z innych 

narzędzi. Powierzchnie służą często do 

wyznaczania objętości. Aby unikać błędnych 

obliczeń zaleca się zweryfikować powierzchnię, 

która może zawierać błędne cele modelu DTM. 

Nowa opcja Optymalizuje i sprawdza rozbieżności. 

Trójkąty ze złymi bokami są dostosowywane, 

a przecięcia między trójkątami są podświetlone.



IMPORT



Importuj atrybuty GIS jako teksty

Geometria z plików ESRI Shape może być 

importowana w X-PAD Fusion od pierwszej 

wersji. Teraz atrybuty plików Shape mogą 

być importowane jako teksty na rysunku.



Importuj Google Earth KML / KMZ

Lista obsługiwanych formatów 

został rozszerzony o możliwość 

importu Google Earth pliki 

KML / KMZ.



Import DWG 

Przed importem plików DWG można mieć podgląd zawartości pliku DWG, 

który ma zostać zaimportowany.



INNE
FUNKCJE



GRID – Ponowna numeracja

Edytuj komórki to opcja, która pozwala na zastosowanie 

operacji dla wybranych komórek. Nowa opcja pozwala 

sortować i przenumerować punkty w projekcie.


