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Zjednodušení ovládacího stromečku 
Ovládací stromečky v obou programech byly upraveny tak, aby se zjednodušila a zrychlila práce při 
zadávání konstrukcí. Hlavními změnami jsou: 
Sloučení ovládacích stromečků pro režim zadávání (preprocesor) a prohlížení výsledků (postprocesor) 
do jednoho menu 
Sloučení režimů pro úpravu a mazání styčníků či dílců do režimů „Upravit“ a „Odstranit“ 
Vytvoření nového režimu „Pomůcky“ se všemi dostupnými nástroji pro dodatečnou úpravu konstrukce 
Snadnější výběr prvků 
Aktualizace též přináší snadnější výběr prvků, který více respektuje zvyklosti z CAD programů. 
Výběr zleva doprava vybírá prvky ležící v oblasti, výběr zprava doleva vybírá všechny objekty 
zasahující do oblasti 
Klávesové zkratky „Ctrl“+“A“ pro výběr všech prvků a klávesa „Esc“ pro zrušení výběru 
Snadnější výběry v tabulkách včetně využití kláves „Shift“ a „Ctrl“ 
Místní nabídky na pracovní ploše a v tabulkách 
Na pracovní ploše a v tabulkách lze nově využít místní nabídky s nejběžnějšími příkazy. Tyto místní 
nabídky lze vyvolat pravým kliknutím myši. Místní nabídky například obsahují: 
Nejčastější příkazy z ovládacího stromečku (Upravit, Odstranit apod.) 
Nástroje pro hromadné úpravy (Upravit podpory, Přenést vlastnosti) 
Funkce pro práci se zatížením 
Grafické zadávání dílců v programu Fin 3D 
V programu Fin 3D lze nově vkládat dílce přímým zadáváním délkou a směrem. Využívat lze též 
úchopové body na existujících prvcích či zarovnání do významných směrů. 
Všechny změny jsou rovněž popsány v Online nápovědě. 
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Novinky a vylepšení:  
Fin 2D a Fin 3D: Vkládání obrázků do dokumentu 
Beton: prostorový interakční diagram 
Protlak: hlavice sloupů 
Betonový výsek: jednostránkový výstup 
Ocel: obecné rozměry složeného průřezu se čtyřmi L-profily 
Ocelové spoje: detail „Břit“ 
Zatížení: Zatížení větrem na přístřešky 
Aktualizace vzhledu programu 
Možnost otevřít soubory pouze pro čtení 
Rozšířený seznam novinek:  
Vkládání obrázků do dokumentů  
Do výstupní dokumentace z programů Fin 2D a Fin 3D lze vkládat obrázky.  
Tyto obrázky se průběžně aktualizují a vždy zobrazují aktuální stav konstrukce.  
Prostorový interakční diagram  
Program Beton obsahuje 3D interakční diagram průřezu. K dispozici je jak prostorové zobrazení, tak 
nejdůležitější řezy diagramem.  
Hlavice sloupů  
Sloupy v programu Protlak mohou být vyztuženy hlavicemi. K dispozici je více druhů (stupňovité, s 
náběhem, obecná).  
Detail „Břit“ v Ocelových spojích  
Nový typ přípoje nosníku na sloup či nosník pomocí styčníkové desky přivařené na nosný prvek.  
Zatížení větrem na přístřešky  
V programu zatížení lze vytvořit protokol pro zatížení větrem na přístřešky a volně stojící střechy.  
Další vylepšení:  
Beton – volba třídy tažnosti výztuže  
Ocel – obecné rozměry složeného průřezu se čtyřmi L-profily  
Aktualizace vzhledu programu  
Možnost otevřít soubory pouze pro čtení 


