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Różnice pomiędzy RapidAuthor i RapidAuthor S  

Należy zwrócić uwagę, że istnieją dwie różne wersje oprogramowania: RapidAuthor i RapidAuthor S. 

 RapidAuthor S jest wersją, która importuje wyłącznie dane JT z Teamcenter. 
 

 RapidAuthor, który dostarczany jest przez softPROGRESS jako  wersja niezależna (standalone),  
i który daje o wiele większe możliwości importu różnych formatów danych CAD 3D np.: CATIA, NX, 
SolidWorks, Solid Edge, etc.  oraz formatów obojętnych jak STEP, Parasolid, etc. 

Co nowego w RapidAuthor wersja 8.1 

Cortona3D udostępnia oprogramowanie RapidAuthor 8.1 z obsługą standardu S1000D 4.1 oraz z możliwością 
tworzenia wideo z procedury 3D. 

Cortona3D (www.cortona3d.com) udostępnia nową wersję swojego wiodącego narzędzia do tworzenia 
interaktywnych publikacji technicznych 3D / 2D. RapidAuthor 8.1 obsługuje najnowszą wersję standardu S1000D i 
pozwala użytkownikowi na tworzenie wideo z procedury 3D. 

RapidAuthor 8.1 wprowadza również wielowątkowy mechanizm importu danych CAD efektem czego osiągnięto 
znaczne przyspieszenie procesu importu. Nowa funkcjonalność edytora CGM obejmuje edycję stylu kreskowania i 
wybór obiektu, za pomocą dowolnej zamkniętej linii.  

Inne nowe funkcje w RapidAuthor 8.1 obejmują: 

 Ulepszone generowanie obrazów 2D z geometrii 3D. 

 Możliwość importowania tekstur z plików JT i obsługa filtrów warstw JT. 

 Możliwość wykorzystania formatu – specyfikacji S1000D 4.1. 

 Możliwość  tworzenia filmu z procedury 3D.  

 Znaczne przyspieszenie importu danych CAD.  

 Edycja stylów kreskowania w edytorze rysunków CGM i selekcja za pomocą dowolnej linii.  

 Usprawnienia generowania widoków 2D z geometrii 3D. 
 
Klucze licencyjne  aktywujące oprogramowanie są takie same jak dla poprzedniej wersji 8.0. Uaktualnione wersje 

Cortona2D Viewer oraz instalator dla wszystkich viewer’ów są przygotowane do pobrania na stronie z 
przeglądarkami. Szczegółowy opis nowych funkcji znajduje się poniżej. 

 

 

http://softprogress.pl/przegladarki.html
http://softprogress.pl/przegladarki.html
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Aktualizacje wprowadzone do niezależnej wersji RapidAuthor 
i RapidAuthor S 

Usprawnienia procesu przygotowania dokumentów (Authoring) 

• Możliwość pracy z formatem dokumentacji S1000D 4.1.  
• Możliwość  generowania wielu obrazków 2D dla wybranych kroków procedury 3D w modułach RapidManual 

i RapidLearning.  
• Możliwość  tworzenia filmu z procedury w modułach RapidManual i RapidLearning.  

• Usprawnienia generowania I wizualizacji w publikacjach linii obrazujących rozsunięcie elementów złożeń w 
widokach rozstrzelonych 3D w module RapidCatalog.  

• Usprawnienia generowania widoków 2D z geometrii 3D w zakresie obrazowania obiektów przezroczystych 
oraz w zakresie opcji algorytmu wstawiania i usytuowania odnośników. 

Usprawnienia w Cortona2D Editor Pro 

• Możliwość  tworzenia i edycji stylów kreskowania.  
• Możliwość  obracania obiektów wokół dowolnego środa.  
• Możliwość wybrania obiektów za pomocą dowolnej linii zamkniętej (Lasso). 

Import danych JT* 

• Importowanie tekstur z plików JT. 

• Umożliwienie wykorzystania filtrów warstw z plików JT. 
• Różne usprawnienia I naprawa pomniejszych błędów. 

* Użytkownicy RapidAuthor będą musieli używać oddzielnego plug-in’u importu JT (Rapid JT Component) żeby skorzystać z tej 
funkcjonalności. 

Wielowątkowy import danych CAD 

• Wielowątkowy import danych CAD znacząco przyśpieszający proces importu danych. 

Inne zmiany 

• Znaczące przyśpieszenie importu danych CAD poprzez zastosowanie wielowątkowego procesu importu. 
• Licencje pływające po utracie połączenia z serwerem licencji są automatycznie odświeżane przy ponownym 

połączeniu z serwerem licencji i nie są teraz blokowane. 

Aktualizacje wprowadzone wyłącznie do niezależnej wersji 
RapidAuthor 

Poprawiony import danych CAD 

• Możliwość importu danych CATIA V5-6, R2015, Autodesk Inventor 2016, 3D PDF. 
• Liczne ulepszenia i poprawki błędów w imporcie danych Creo, SOLIDWORKS, Inventor, JT, SolidEdge, 

CATIA, NX, IGES i STEP. 

Aktualizacje w RapidDeveloper i w RapidDeveloper S 

• Udostepnienie wersji 64-bit modułu RapidConfiguration. 
• Możliwość wykorzystania filtrów warstw z plików JT (wymagany jest RapidAuthor S lub Rapid JT 

Component). 
• Możliwość wykorzystania informacji o jednostkach z plików JT (wymagany jest RapidAuthor S lub Rapid JT 

Component). 
• Możliwość zdefiniowania aktywnej reprezentacji pozycji z listy. 

Aktualizacje w Cortona2D Viewer 

• Cortona2D Viewer został zaktualizowany w celu wykorzystania nowej funkcjonalności RapidAuthor’a. 
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O Cortona3D  

Oprogramowanie firmy Cortona3D umożliwia producentom zdolność przygotowania efektywnej i skutecznej 
dokumentacji technicznej - katalogów części, instrukcji techniczne, procedur operacyjnych, instrukcji montażu oraz 
materiałów szkoleniowych. Narzędzia Cortona3D są sprawdzone w środowiskach produkcyjnych takich znanych firm 
jak Boeing, GE, Airbus, ale także w wielu małych i średnich firmach na całym świecie średnich. 


