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PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Vault 2022.
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Úvod
Vault je program pro správu dat. Inženýrským a konstrukčním týmům
pomáhá organizovat, spravovat a sledovat procesy tvorby dokumentace a
proces výroby. Tato verze aplikace Vault přináší vylepšení vyžádaná vámi a
komunitou uživatelů aplikace Vault. Tato vylepšení výrazně urychlují
celkové prostředí vytváření návrhů a správy dat.

1. Integrace ID Autodesk s úložištěm Vault
Přihlašovací dialog byl aktualizován tak, aby podporoval ID Autodesk jako
možnost ověření. Integrace ID Autodesk s úložištěm Vault správcům
umožňuje řídit ověřování uživatelů a přístup do prostředí úložiště Vault.

Nyní se můžete přihlásit pomocí kterékoli z následujících možností
ověření, které jsou povoleny správcem.

2. Vylepšení správy uživatelů
V této verzi byly přidány nové pracovní postupy, které pomáhají zvýšit
produktivitu správců, například díky snazší správě uživatelů a skupin nebo
možnosti vytváření atributů profilu pro uživatele a skupiny.
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Uživatelské rozhraní
Správci nyní mohou prohlížet a spravovat mnoho uživatelů a skupin v
jednom rozhraní, aniž by museli přepínat mezi různými dialogy.
Uživatelsky přívětivá zobrazovaná jména uživatelů
Správci nyní mohou nastavit uživatelsky přívětivé zobrazované jméno
uživatele, díky kterému bude možné rychle určit, který uživatel vytvořil
nebo upravil objekt v úložišti Vault. Správce může na mapovat uživatelsky
přívětivé zobrazované jméno na vlastnosti souboru a atributy rohového
razítka CAD.
Atributy profilu
Správci nyní mohou vytvářet a přidávat vlastní atributy profilu, které lze
přidat k uživatelům a skupinám. Atributy profilu lze mapovat na atributy
služby Active Directory a prohlížet v úložišti Vault.
Sledování přihlášení uživatelů
Do souboru protokolu diagnostiky na serveru úložiště Vault se nyní
zapisují informace o přihlášení uživatele. Záznam v protokolu obsahuje
uživatelské jméno, datum a čas přihlášení, adresu IP klienta, název úložiště,
metodu ověření a ID klientské aplikace.

3. Stavy modelu a aplikace Vault
Aplikace Vault 2022 nově podporuje žádané funkce v aplikaci Inventor,
které se nazývají stavy modelu. Tento nový pracovní postup poskytuje
pohodlný způsob, jak vytvářet, spravovat a vyrábět návrhy.

Stavy modelu nabízejí funkce podobné těm, které existují v
iSoučástech/iSestavách. Všechny konfigurace jsou však uloženy v jediném
souboru, nikoli v několika. Každý stav modelu podporuje jedinečné iVlastnosti,
parametry a rozpisky. Při práci s aplikací Inventor můžete otevírat soubory s
různými stavy modelu z úložiště Vault.
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Aplikace Vault nabízí následující možnosti:
- Pomocí doplňku Inventor Vault Add-in můžete zařadit soubor stavu modelu do
úložiště Vault.
- Můžete otevřít a umístit soubor stavu modelu z úložiště Vault.
- Můžete přiřazovat položky ke stavům modelu s různými čísly součástí.
- Můžete mapovat vlastnosti položky na iVlastnosti stavu modelu.

4. Vyhledávání duplicit
V aplikaci Vault 2022 mohou být soubory PDF publikované pro řízení
dokumentu automaticky uloženy do stejného projektu jako doprovodné
soubory návrhu. Správci mohou navrhnout složku pro řízení dokumentu,
která se bude lišit od složek určených pro jednotlivé soubory návrhu.

Byly přidány nové filtry, které rozšiřují kritéria vyhledávání duplicit. Po
provedení vyhledávání můžete filtrovat výsledky na základě různých
kritérií

5. Vylepšení technologie replikace
Ve verzi Vault 2022 byla technologie slučovací replikace nahrazena
technologií transakční replikace SQL, u které se data synchronizují takřka
okamžitě.
Všechny operace čtení nadále probíhají na účastnickém serveru, operace
zápisu však probíhají pouze na vydavatelském serveru. Změna eliminuje
potřebu vlastnictví a definuje vydavatelský server jako jediný zápisový
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server. Všechna data z vydavatelského serveru se replikují do účastnických
serverů, aby byla zachována jejich aktuálnost.

6. Obecná vylepšení
Ve verzi Vault 2022 byly přidány dvě nové systémové vlastnosti, Poslední
schvalující a Datum posledního uvolnění.

K souborům byla přidána nová systémová vlastnost „Má stav modelu“,
která umožňuje určit, zda má daný soubor asociovaný stav modelu. Pokud
je hodnota vlastnosti true, můžete ji použít k vyhledávání a přizpůsobení
pohledů.

7. Nová verze aplikace Thin Client
Aplikace Vault Thin Client byla ve verzi Vault 2022 předělána. Verze Thin
Client 2022 se zcela přepracovaným moderním rozhraním nabízí mnoho
nových a vylepšených funkcí.
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Moderní rozhraní
Ve verzi Thin Client 2022 bylo optimalizováno několik funkcí a pracovních
postupů, které jsou nyní intuitivnější a efektivnější.
Vylepšené rozhraní umožňuje rychlé a snadné hledání a prohlížení dat v
úložišti. Pomocí několika kliknutí můžete procházet pracovní prostory,
měnit úložiště a otevírat náhledy souborů v prohlížeči.
Tmavý motiv a vizuální přístupnost
Aplikace Thin Client 2022 nyní obsahuje tmavý motiv. Schéma barev a
vizuálního návrhu bylo aktualizováno, aby splňovalo pravidla přístupnosti
společnosti Autodesk, která jsou v souladu s přísnými průmyslovými
normami. Barvy komponent uživatelského rozhraní, například stavů
objektů a ikon nabídek, jsou nyní lépe rozlišeny.
Prohlížeč
Prohlížeč Autodesk Forge Viewer je nyní přímo integrován v rozhraní
aplikace Thin Client. 2D a 3D náhledy souborů aplikací Inventor, AutoCAD a
dalších podporovaných typů se při výběru v aplikaci Thin Client otevírají
přímo v prohlížeči. V aplikaci Thin Client lze otevírat soubory typu DWF,
DWFx a PDF. Nelze v ní přímo otevírat nativní soubory Inventor.
Pracovní prostory
Verze Thin Client 2022 poskytuje nový pracovní prostor pro změnové
příkazy. Můžete si zobrazit vlastnosti, záznamy a přílohy asociované s
jednotlivými změnovými příkazy.
Rychlé sdílení
Sdílejte odkazy z libovolného pracovního prostoru. Zaškrtávací políčka
vedle objektů v pracovním prostoru poskytují následující možnosti:
- Můžete vygenerovat odkaz na objekt, který lze zkopírovat a vložit.
- Můžete vytvořit e-mail, který obsahuje odkaz na objekt.
Vylepšená navigace
V uživatelském rozhraní aplikace Thin Client bylo provedeno mnoho
drobných vylepšení, která zvyšují celkovou efektivitu a intuitivitu
prostředí.

www.graitec.cz

7

© Copyright 2021 Graitec s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Novinky Autodesk Vault 2022

Systémové požadavky
Operační systémy
Microsoft® Windows® 10
Vault Professional 2022 - Microsoft Windows Server 2016 Foundation, Essentials, Standard,
Datacenter

Procesor
64 – bit Intel® nebo AMD, 2,0 GHz nebo rychlejší

Operační paměť
4 GB RAM
16 GB pro plnou replikaci ADMS a SQL instalace

Rozlišení displeje
1920x1080

Grafická karta
Podporující Microsoft Direct3D 11 nebo vyšší

Pevný disk
6 GB volného místa pro instalaci

Technická podpora
V případě technických potíží s instalací nebo je-li potřeba uživatelská rada pro Autodesk Vault,
neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím našeho Helpdesku.
Přihlášení: http://helpdesk.graitec.cz/
Registrace: http://helpdesk.graitec.cz/Home/Registration
Žádost o zapomenuté heslo: http://helpdesk.graitec.cz/Account/ForgotPassword
Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní známky patří příslušným majitelům.
© Copyright 2021 GRAITEC s.r.o.
Zpracovala firma GRAITEC s.r.o. 4/2021
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