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Nyheter och ändringar
•

Stöd har lagts till för att filtrera på delar av trappor.

Buggfixar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förbättrad prestanda för stora ritningar när man försöker snappa ett verktyg mot ett objekt
inuti ett 2D-Vyklipp.
Förbättrad prestanda vid öppning av dialogrutan Skriv ut rapport när man arbetar med stora
ritningar; dialogrutan ska nu öppnas mycket snabbare.
Åtgärdat problemet med verktyget Etikettförklaring som kunde orsaka en krasch efter att
man har kopierat ett papper.
Åtgärdat problemet med verktyget Etikettförklaring som kunde göra att förklaringen inte
gick att välja om alla kryssrutor hade bockats ur.
Åtgärdat problemet med verktyget Etikettförklaring som gjorde att det inte godtog
ändringar av teckensnittshöjd.
Användargränssnittet för egenskapsrutan för Etikettförklaring har uppdaterats något, så
knapparna ser lite trevligare ut.
Åtgärdat problemet med att fyllnadsfärgen för verktyget Etikettförklaring blev felaktig vid
export till DWG.
Åtgärdat problemet med funktionen Skriv ut till PDF för Nivåer och Egna former som
innehöll hål, som kunde orsaka att extra rader visas i den slutliga PDF-filen.
Åtgärdat problemet med Nivåer som kunde göra att hål, som skapats med hjälp av verktyget
Urklipp, syntes innan vyn uppdaterades.
Åtgärdat problemet med Väggar som kunde förhindra att infogade Fönster följde
väggtjockleken när den ändrades.
Åtgärdat problemet med Artikelmärkning som kunde göra att märkta 2D-verktyg, så som
textrutor eller liknande, inte ingick i det totala antalet objekt med en given märkning.
Åtgärdat problemet med Artikelmärkning som kunde orsaka att märkningar inte syntes i
Kalkylen om de visades inifrån ett block.
Åtgärdat problemet med märkning av Fria former där alternativet Fyll bakgrund i
märkningens egenskapsruta inte fungerade.
Åtgärdat problemet med varningsrutan för laddning av en ritning med saknade Extensions;
dialogrutan påstod sig felaktigt handla om "Föråldrad version upptäckt".

1

