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RIBcad ZEICON® Výkazy výztuže – nové funkcionality výstupu pomocí RTreport
®

V RIBcad ZEICON od verze 13.0 mohou být výkazy výztuže vytvářeny nejenom „staticky“ v dříve obvyklém formátu
RTprint (s následujícím exportem např. do MS Word), ale nově v „dynamickém“ formátu RTreport.
Jedná se o funkci Výkaz výztuže na obrazovku, která nyní standardně generuje výkaz ve formátu RTreport.

V nástroji RTreport můžete upravovat a vytvářet individuální šablony výkazu a tyto podle jejich způsobu užívání ukládat.
Můžete definovat masky pro rychlé změny formátu, upravovat a obsahově třídit i více výkazů výztuže a tyto dále exportovat do Excelu nebo tisknout do formátu PDF a XPS.
Dřívější formát výstupu výkazů do RTprint je nadále k dispozici ve funkci Výkaz výztuže na obrazovku (RTprint)
Po aktivaci funkce Výkaz výztuže na obrazovku vyberte v nabídnutém panelu, které typy výztuže má výkaz obsahovat.

Nově se v této nabídce objevuje funkce Prutová výztuž+všechny sítě.
Po úvodním dialogu se otevře nástroj RTreport (toto trvá pouze při prvním startu RTreport z důvodu jeho inicializace na
daném pracovišti poněkud déle něž obvykle) a zobrazí se vygenerovaný výkaz výztuže.

Označením objektu buď ve stromové struktuře vlevo nebo přímým výběrem v dokumentu se tento zvýrazní. Pravým
tlačítkem myši lze aktivovat kontextovou nabídku, kde jsou např. u tabelárních hodnot (= výkazy výztuže) k dispozici
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funkce filtrace a setřídění tabulky (=výkazu) podle individuálně požadovaných kritérií. Rovněž se nabízí export tabulek do
Excelu.

Ve funkcích Výstup a úpravy lze dokumenty RTreport s výkazy výztuže formátovat a tisknout s vlastní firemní hlavičkou a
patičkou.
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Změny formátovací šablony jsou možné ve funkcích Nastavení a Formátovací šablona.

Vedle Typu písma tabulky/obrázku a Strany lze upravovat Hlavičku/Patičku dle vlastních potřeb. Kliknutím na funkci
Upravit hlavičku se tato zobrazí se zvýrazněním jednotlivých bloků hlavičky, které pak lze poklepáním dle potřeby upravovat.

Při ukládání šablony se nabízejí možnosti Uživatelská šablona, Firemní šablona a Uložit jako. Pomocí funkce Načíst
formátovací šablonu lze zvolit a upravovat požadovanou šablonu.

Obsahově lze výkazy výztuže doplňovat o texty, obrázky, externí dokumenty XPS (např. jiné výkazy nebo výstupy výkresů), filtrovat požadované položky a třídit dle zvolených kritérií. Tyto funkce jsou přístupné ve stromu struktury v kontextovém menu kliknutím na pravé tlačítko myši.
Poznámka: Formát XPS je standardem Microsoft a součástí všech operačních systémů Windows, počínajíc verzí VISTA.
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Jako příklad uvádíme na následujícím obrázku filtrované položky výkazu výztuže a k nim příslušející detail výkresu,
vložený do dokumentu RTreport ve formátu XPS a textovým komentářem před vlastní tabulkou výkazu výztuže.
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