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CADelet compatível com o AutoCAD 2022;
Eplus e iDEA utilizam o motor AutoCAD OEM 2021;
Atualização da qualidade dos arquivos PDF produzidos;
Nova interface para gestão de pedidos e configurações;
Nova gestão de dicionário com extensão dos idiomas;
Gerenciamento de todos os documentos em idiomas não
ocidentais;
Legenda de símbolos e lista de folhas com descrição
bilíngue.
Marcadores descritivos de linha ou coluna;
Atualização do gerenciamento dos retornos de fios;
Novas propriedades na numeração dos fios;
Novas opções para inserir bornes no diagrama;
CLP: nova interface com ribbon bar;
CLP: novas configurações para desenhar os cartões;
CLP: tabelas de conexão para operandos e atuadores
externos;
Atribuição de área e sistema para elementos topográficos;
Definição dos níveis de elevação dos planos de trabalho;
Marcação do tipo de conduto e legenda resumida;
Tabelas de resumo (lista de símbolos, condutos elétricos,
cabos) nos elementos ativos da janela de layout;
Gerenciamento de redes auxiliares genéricas;
Gerenciamento de rede: TV/SAT e cabeamento da máquina;
Rede de dados: definição de características para patch
panels;
Cablo: exportação a lista de conexões para o Autodesk
Inventor;
Cablo: tradução dos documentos com os dicionários
disponíveis;
Cablo: preenchimento automático das réguas de bornes aos
cabos identificados;
Tabula: nova interface com ribbon bar;
Tabula: tradução de todos os documentos com base em um
número ilimitado de dicionários;
Tabula: tabelas de materiais com descrições bilíngues;

A mensagem "Olhando a frente!" que acompanha o lançamento da
Série 2022 dos softwares para projetos elétricos da Electro Graphics,
representa a visão que a empresa quer transmitir aos seus clientes que
enfrentam no dia a dia os problemas relacionados ao desenvolvimento
de projetos de sistemas elétricos, do setor de automação à distribuição
de energia elétrica.
Dadas as inúmeras funcionalidades presentes nos softwares, o caminho
percorrido há alguns anos tem como objetivo uma visão sem barreiras
das ferramentas disponibilizadas.
A evolução da Série 2022 é baseada em um equilíbrio de novas
funcionalidades, principalmente ligadas ao diálogo diário com os
clientes ou à necessidade de ajustes normativos e à otimização das
funções existentes.

A linha CADelet 2022 agora é compatível com a versão do AutoCAD
2022, com novas funções no gerenciamento de diagramas, melhorias
operacionais nas interfaces mais utilizadas e extensão das etiquetas de
informações que podem ser definidas pelo projetista.
Buscando manter um padrão de tecnologia de primeira linha e
acompanhando as evoluções com o passar dos anos, os softwares iDEA
e Eplus 2022 utilizam o novo motor AutoCAD OEM 2021,
proporcionando benefícios ao usuário relacionado a velocidade
operacional e qualidade nos documentos em PDF produzidos.
Assim, foi dada resposta às necessidades de um setor que muitas vezes
opera como prestados de serviços de projetos com clientes cada vez
mais exigente e que, por isso, necessitam de um ambiente versátil,
flexível e cada vez mais eficaz.
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A Série 2022 apresenta diversas novidades com o foco em atender às necessidades diárias dos clientes e proporcionar uma
melhor operação e facilidade ao utilizar os softwares. Abaixo listamos algumas novidades relacionada ao ambiente gráfico nos
produtos das linhas iDEA, Eplus e CADelet.
Compatibilidade com AutoCAD
Os softwares aplicativos da linha CADelet agora são compatíveis com os produtos da AutoCAD da versão 2010 a 2022 de 32 bits
ou 64 bits.
iDEA e Eplus utilizam o Autodesk AutoCAD® OEM 2021
Entre as principais inovações da versão 2021 dos softwares iDEA e Eplus de 64 bits é a introdução do motor Autodesk AutoCAD®
OEM 2021 no qual os dois CADs elétricos da Electro Graphics são baseados.
Nota. Em sistemas com Windows de 32 bits, iDEA e Eplus são instalados na modalidade de 32 bits, sendo assim, eles utilizam a
versão do Autodesk AutoCAD OEM 2018. Neste caso, os novos recursos do motor gráfico que foram introduzidos com a versão
2021, não estão disponíveis. No entanto, estão disponíveis todos os novos recursos introduzidos na versão 2022 relacionado à
funcionalidade do software Electro Graphics.
Desempenho gráfico
A velocidade de panorâmica e zoom em 2D foi aprimorada com uma técnica que aproveita os níveis apropriados de detalhe em
diferentes níveis de ampliação, aproveitando os recursos de múltiplos núcleos do processador.
Geração do PDF
Você vai encontrar uma velocidade maior e tamanho otimizado para arquivos PDF; criação de arquivos PDF de desenhos
contendo caracteres True Type foi aprimorada e acelerada.
Em particular, os retornos gráficos na presença de estilos de texto
compactados foram aprimorados.
Por fim, as dimensões do documento gerado estão mais otimizadas.
Opção simplificada de cortar e estender
Os comandos de cortar e estender foram simplificados. Não é mais
necessário selecionar os limites de corte ou extensão, agora você pode
avançar diretamente para o corte.
Além das opções de seleção clássicas, agora é possível, enquanto mantém
pressionado o botão esquerdo, identificar um percurso para cortar. (Esta
modalidade pode ser desativada com a variável TRIMEXTENDMODE).
Atualização das nuvens (cloud) de revisão
A nuvens de revisão agora incluem um único valor para comprimentos
aproximados das cordas do arco, a distância entre os pontos finais de cada
segmento do arco, acessível na aba Propriedades.
Padronização da modalidade de reabertura rápida das
ferramentas
Quando é selecionado um símbolo na Biblioteca de
símbolos, a janela é fechada automaticamente para
permitir a inserção do símbolo no desenho. Apenas um
botão permanece na tela, que pode ser posicionado em
qualquer lugar da tela: passando o cursor sobre o botão, ou
clicando, dependendo de sua preferência, a janela
Biblioteca de símbolos é reaberta.
Este botão, na nova versão, assume um aspecto gráfico
uniforme às demais janelas com fechamento automático. A
função não muda.
Além disso, para as janelas de Bornes, Conectores, Biblioteca de símbolos, os botões de reabertura rápida aparecem se estão
minimizados ou se você pressionar o botão ESC.
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Nova interface do gerenciamento de pedidos
Na nova versão do aplicativo Pedidos, as
barras de comando foram substituídas
pelas barras de ferramentas (ribbon bar)
com o estilo padrão das versões mais
recentes do sistema operacional
Windows. A distribuição dos comandos
em janelas e grupos permite ter todos
os recursos disponíveis em uma única
barra de comandos, com descrições
exibidas e agrupadas por tópicos.
Reduzir a largura das janelas organiza
automaticamente os comandos de
modo a garantir a visibilidade máxima. Se o comprimento da barra de ferramentas exceder a largura da janela, os comandos
em cada grupo serão ocultados e substituídos
por um único em formato botão. Clique no
botão do grupo para exibir a barra de comando
abaixo.
O novo aplicativo Pedidos, mesmo quando é
iniciado como aplicação independente (através
do menu de aplicativos do Windows) exibe
diretamente a interface de gerenciamento de
pedidos de trabalho sem ter que abrir janelas
adicionais como nas versões anteriores. O menu
que é aberto com o comando Arquivo exibe as
funções relativas aos percursos onde são salvos os pedidos de trabalho, a importação e arquivamento de pedidos.
A barra de Editar exibe todas as
funções relacionadas aos pedidos de
trabalho, desde a criação ou
modificação de dados até a impressão
de listas.
A barra de Ferramentas contém funções de configuração comuns para todos os aplicativos Electro Graphics instalados.
Dentro dessa barra, é possível acessar o gerenciamento de acesso do usuário, os dados da empresa e do cliente, o arquivo de
declaração de conformidade, preferências
gerais,
configurações
de
preferências,
configurações da moeda, personalização de
dados adicionais a serem associados aos pedidos
e finalmente as propriedades que personalizam
a gestão de pedidos.
A utilização das funções mencionadas acima não mudou: para informações detalhadas, consulte o Guia de referência "Pedidos
e arquivos".
Extensão de atributos definíveis pelo operador
Nos diagramas elétricos, é possível usar atributos personalizados adicionais, além daqueles normalmente gerenciados em cada
símbolo. A definição desses atributos está localizada na guia Estimativas da janela Preferências do ambiente gráfico. Você pode
definir as etiquetas e descrições desses atributos.
Com a versão 2022, foi aumentado, de 2 para 4, o número de atributos personalizáveis. Os atributos personalizados podem ser
usados como dados adicionais em:
• Tabela da lista de símbolos
• Tabela de resumo do quadro de comando do Layout de quadros
• Tabelas de materiais geradas por impressões personalizadas
• Tabela de operandos do CLP
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Os atributos com a etiqueta definida são extraídos e
exibidos para cada item da lista de materiais no
Tabula, onde podem ser exibidas nas impressões
personalizadas e utilizados nos filtros. Também é
possível personalizar os blocos das referências
cruzadas para elementos referenciados, adicionando
atributos personalizados. Estes atributos serão
preenchidos com os valores dos atributos
correspondentes do símbolo referenciado ao atualizar a representação das referências cruzadas (comando CXR). Se os atributos
do usuário estiverem presentes nos blocos dos componentes do layout do quadro, eles vão exibir automaticamente o texto nos
atributos equivalentes que podem estar presentes nos símbolos usados no diagrama. Eles são, portanto, etiquetas úteis para
exibir automaticamente o conteúdo do diagrama para os blocos dos componentes equivalentes do layout.
Gerenciamento de múltiplos blocos para elementos distribuídos no quadro
A função de desenho do Layout do quadro (comando DLAYOUT, consulte o guia do usuário CADelet/iDEA/Eplus no capítulo
"Layout do quadro"), agora gerencia de modo completo os itens materiais do tipo Kit através dos quais é possível identificar
componentes compostos por diversos elementos, cada um com o seu bloco para serem posicionados em diferentes pontos do
quadro.
Os artigos de material do tipo Kit são itens materiais no armazém para o qual outros itens de armazém são "anexados",
geralmente como peças acessórias.
Para símbolos associados a um código de material do tipo Kit, constituído de um código principal mais uma lista de códigos
associados, a função de layout do quadro permite realizar o desenho do bloco associado ao código principal e também dos
blocos associadas aos códigos de acessórios do kit.
Esta nova funcionalidade também permite gerenciar itens de estoque que requerem vários componentes gráficos para
representação em um layout de quadro; um exemplo clássico são as chaves seccionadoras de montagem em quadros. Para
vincular os blocos diferentes ao mesmo artigo,
basta criar um ou mais artigos com novos
códigos de artigo, associando-os aos blocos de
layout adicionais e, em seguida, adicioná-los
como códigos de kit fictícios ao artigo principal.
Durante a fase do layout do quadro, os
elementos gráficos do kit serão preparados
para inserção no desenho. A opção Código
fictício permite excluí-los das operações de
extração da lista de materiais.
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