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Dotaz:
Jak lze opět obnovit ztracenou strukturu stavby nebo strukturu plánu?

Odpověď:
Ztracenou nebo vadnou strukturu stavby / plánu můžete obnovit následovně:
• Zavřete Allplan
• Otevřete centrální složku pro ukládání souborů Allplan. Za tím účelem jděte do Allmenu -> Service ->
Průzkumník WindowsVlastní projekty CAD (v některé z Workgroup Společné projekty CAD. Zde
otevřete příslušnou složku projektu a v ní existující složku "BIM".
Poznámka pro do Allplan 2013 včetně
Pokud byste nenastavili volbu "Dateiname = Projektname" pro projekt, ve složce "Prj"se jako jméno
složky použije číslo. V tomto případě otevřete "Allmenu" a vyvolejte nástroj Hotline "wopro"(Allmenu ->
Service -> Hotlinetools -> wopro). Vyberte příslušný projekt dvojím kliknutím na jméno. Místo uložení a
jméno souboru se pak zobrazí v informačním okně.
• Pro každou strukturu se v této složce nachází příslušný soubor XML.
Struktura stavby:
Allplan_BIM_BuildingStructure.xml
Odvození struktury stavby.
Allplan_BIM_Views.xml
Model rovin:
Allplan_BIM_LevMo_"Jméno modelu".xml

Struktura plánu:
Allplan_BIM_LayoutStructure.xml

• Abyste znovu obnovili např. strukturu stavby ze záložní kopie, přejmenujte stávající soubor
"Allplan_BIM_BuildingStructure.xml" na např. "Allplan_BIM_BuildingStructure.xml.alt"
• Přejděte do složky "Záloha"ve složce "BIM"..
• Vyberte novější soubor, který byl vytvořenpředvymazáním před vymazáním struktury stavby, např.
"Allplan_BIM_BuildingStructure.xml.27.5.2008--10-32-21.bak". Zde tučně znázorněné znaky udávají
datum a čas vytvoření zálohy. Zkopírujte tento soubor do složky "BIM"..
• Přejmenujte tento soubor ta, že vymažete znaky za ".xml". Podle toho by muselo jméno souboru vypadat
následovně: "Allplan_BIM_BuildingStructure.xml"
• Spusťte znovu program Allplan. Naposled uložená verze struktury stavby se opět zobrazí v "otevřít ve
vztahu k projektu".

Upozornění:
Strukturu plánu lze také přímo otevřít pomocí dialoguve vztahu k projektu: Plányznovu obnovit ze souboru
BAK.
• Za tím účelem klikněte pravým tlačítkem myši na nejvyšší stupeň struktury ve struktuře plánu (Jméno
projektu) a vyberte v kontextové nabídce Načíst oblíbenou položku ve struktuře plánu.
• Nyní otevřete ve výše uvedené složce záloh naposledy jako zálohu uloženou verzi souboru
Allplan_BIM_LayoutStructure.xml.
Pokud by se soubory *.bak ve výběru nezobrazovaly, pak postupujte podle výše uvedeného popisu.

Allplan GmbH a na něj napojení distributoři nepřebírají žádnou záruku za to, že nabízené informace povedou také k
požadovaným cílům. Rozhodnutí a zodpovědnost, jestli a v jaké podobě využijete nabízené informace je pouze na Vás.
Dále platí vždy v aktuálním znění licenční podmínky Allplan GmbH a/nebo všeobecné licenční a obchodní podmínky
distributora, od který Vám poskytuje služby.
© 2019 Allplan GmbH. Všechna práva vyhrazena.

