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Otázka:
Jak lze vytvořit z programu Allplan dokumenty PDF (Portable Document Format), které je možné prohlížet v
prohlížeči souborů PDF, např. bezplatným Adobe Reader?

Odpověď:
Z programu Allplan lze soubory PDF exportovat přímo.
Přímým exportem lze vedle konstrukce, ploch z obrázku a textu exportovat také hladiny, OLE-objekty,
transparentnosti a průběhy.
Soubory PDF lze samozřejmě vytvářet také pomocí externích programů (Adobe PDF, FreePDF atd.). Zde
není ale možné využití všech možností. Například nelze exportovat transparentnost.
Export PDF je v programu Allplan možný následujícími cestami
1. Zpracování plánu:
Vytvořit -> Sestavení plánů a plotrování -> Export PDF-souboru
2. Náhled před tiskem (vypsat obsah obrazovky):
Export PDF pomocí symbolu PDF nahoře v panelu nástrojů
3. 3D PDF-soubory z animačního okna:
Z animačního okna lze vytvořit soubor PDF. Obsahuje 3D-model, který se zobrazuje v animačním okně.
Tento případ se v tomto FAQ dále nezohledňuje.

Obecná nastavení:
Při exportu PDF se v dialogu, do kterého zadáváte jméno souboru, nastavují i základní nastavení:
• rozlišení (v dpi)
• velikost dokumentu (velikost papíru (s okrajem), resp. oblast tisku (bez okraje)
• Celý obsah plánu
• Archivační formát PDF/A -1a
• Exportovat hladiny

• Vložit True-Type fonty
• ...
• Přiložit k souboru (nahoře v dialogu zvolte již vytvořený soubor PDF, pak aktivujte tuto možnost -> PDF se
přiloží jako nová stránka ke stávajícímu souboru)
• Aby se nabídla nejlepší kvalita, jsou k dispozici sněhové depoty a zasněžovací zařízení pro lyžařské
stopy, turistické stezky a sjezdovky.
• Otevřít soubor v určené aplikaci (mělo by být zvoleno. Zde se otevře pro kontrolu soubor PDF hned po
vytvoření).

Pokyn k formátu strany(nově od verze 2011):
Od verze 2011 se v programu Allplan zřizuje jedna strana.. Velikost strany by se měla použít jako velikost
PDF souboru.
K tomu musí být strana definovaná přesně v požadované velikosti.
Pro export PDF souboru ve velikosti nastavené strany je třeba zvolit následující nastavení:
• Velikost papíru (s okrajem) - aktivovat
• Celý obsah plánu - deaktivovat (nezaškrtávat!)

k 1. Nastavení v sestavě plánu:
V sestavování plánů se další nastavení provádí v dialogu "Tisk plánů".
Následující nastavení se používají pro export PDF:
• Elementy určené k tisku (registr Výběr)
• Formát a orientace papíru (registr Výstup). Sledujte pokyny k formátu strany nahoře
• Zvětšit/zmenšit: Faktor zvětšení/zmenšení, zvětšení/zmenšení tloušťky pera a otočení o 90. (registr
Nastavení)
• Přiřazení per a barev (registr Nastavení)
-> tloušťky čar u monochromatického tisku, resp. barvy čar u barevného tisku
-> Zobrazení čar v barvě, ve stupnicích šedé, černě (měnit lze pouze při volbě barvené tiskárny)
-> Gamma korekce
• Bez optimalizace per/Vše perem číslo:
• Plotprofil (registr Nastavení)

k 2. Nastavení v náhledu před tiskem:
V náhIedu tisku je soubor PDF tak exportován, jak se zobrazuje na obrazovce.
Důležitá nastavení pro "Tisk obsahu obrazovky" se nastavují přímo v náhledu tisku v nastavení Náhled tisku
v registru Zobrazení.

Upozornění:
Pro umožnění exportu PDF v barvě, musí být nainstalovaný ovladač tiskárny (která podporuje barvu) a
během exportu PDF musí být nastavený v plánu.
I když není k dispozici v kanceláři odpovídají tiskárna / plotr, doporučujeme nainstalovat ovladač tiskárny pro
velkoformátový barevný plotr (jako např. HP DesignJet ).
Instalace jako lokální tiskárna/ bez Plug & Play, připojení: FILE, tiskárna není schválená, netisknout testovací
stránku].
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