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Základní charakteristika oddìlení

ZK-BRNO s.r.o.

1. Základní charakteristika oddìlení
Oddìlení informaèních technologií firmy ZK-BRNO s.r.o. se zabývá vývojem a prodejem
MDL aplikací pro systémy MicroStation a PowerDraft a vývojem úèelových MDL nadstaveb,
urèených správcùm inenýrských sítí a dodavatelským firmám. Zabezpeèuje také vývoj
úzce specializovaných MDL aplikací na objednávku a provádí konfiguraci a optimalizaci
systémù MicroStation a PowerDraft, vèetnì odborných konzultací. Zabývá se i tvorbou
a údrbou datových modelù a podporou zavádìní geografických informaèních systémù.
Na základì bohatých praktických zkueností pracovníkù divize inenýrské geodézie
firmy ZK-BRNO s.r.o. jsme pro Vás pøipravili nabídku softwarových produktù:

n ZK Commander: správce výkresù systému MicroStation s uivatelským rozhraním
dosovských manaerù

n ZK Tisk: hromadný tisk listù s uivatelsky definovanými rámy a razítky v prostøedí
systému MicroStation

n ZK Map-info: urèení mapových listù v souøadnicovém systému SJTSK a umístìní
jejich rámù a názvù do výkresu

n ZK Linestring: poloautomatický pøevod linií na lomené èáry a mìøení délky prvkù
v uivatelem definovaných kategoriích

n ZK Pointmanager: komplexní správa bodového pole uvnitø výkresu, bez nutnosti pouití
databáze, import a export seznamu souøadnic, konstrukce a modifikace bodù

n ZK Tools: nástroje pro kontrolu atributù prvkù podle uivatelem definovaného datového
modelu a jejich hromadnou modifikaci; nástroje pro kontrolu topologie  vyhledání
a oprava nedotahù, pøetahù, køíení pod malým úhlem, pøekryvných, duplicitních
a zmetkových prvkù (pøipravujeme v 1. ètvrtletí 2000)

n ZK Analyzátor: analýza grafických prvkù podle uivatelem definovaného datového
modelu, lokalizace prvkù ve výkrese

n ZK MacroPLYN: oborová nadstavba, zamìøená na tvorbu a údrbu technické
dokumentace plynovodu
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2. ZK Commander
Aplikace ZK Commander je souborový manaer systému MicroStation, který vychází
z osvìdèeného pøístupu dvou fixních pohledù do diskového prostoru, známého z mnoha
dosovských manaerù. Aplikace v sobì integruje øadu bìných i specializovaných nástrojù
jak pro bìnou práci se soubory, tak pro efektivní a pohodlnou hromadnou manipulaci
s výkresy ve formátu *.dgn, s referenèními výkresy a referenèními rastry.

n Správce souborù - doplnìk pro bìnou práci se soubory:

kopírování, pøemísování, pøejmenovávání a mazání souborù, vyhledávání souborù podle
nastaveného filtru, monost propojení s interním (mdl) nebo externím (exe) textovým
editorem, podpora spoutìní externích programù a spoutìní dávkových souborù
s parametry (lze vyuít napøíklad pøi kopírování tiskových souborù na port apod.).

n Správce výkresù - efektivní práce s dgn výkresy + nové funkce:

vytváøení, otevírání, ukládání výkresù ve formátu dgn, hromadné zálohování výkresù,
spojování více výkresù do jednoho souboru, oddìlení èásti výkresu (ohrady nebo
výbìrové mnoiny) do jiného souboru, propojení více výkresù (tj. hromadné pøipojení
referenèních výkresù typu vechny výkresy ke vem).

n Správce projektù - hromadná manipulace s výkresy patøícími k zájmové oblasti:

namapování výkresù z rùzných adresáøù, ale ze stejné zájmové oblasti do jednoho
projektu, usnadnìní orientace ve velkém mnoství výkresù díky ukládání a vyhledávání
popisných (lokalita, katastr, klíèové slovo) a prostorových (indexová mapa) informací

n Referenèní výkresy - nové monosti pøi manipulaci a nastavování parametrù :

práce s referenèními výkresy a referenèními rastry souèasnì, hromadné vypínání,
zapínání, pøipojování a odpojování výkresù, prohoz a zámìna aktivního a referenèního
výkresu, zámìna na základì vybraného prvku, návrat do pøedchozího aktivního výkresu,
monost nastavení a uloení aktivní masky vrstev a vzhledu vrstev a její hromadná
aplikace na aktivní a referenèní výkresy.
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3. ZK Tisk
Aplikace ZK Tisk je urèena pro definování tiskových oblastí a hromadný tisk listù
s uivatelsky definovanými rámy a razítky. Øadou svých rysù výraznì roziøuje monosti
tisku v systému MicroStation.

n Hromadný tisk mapových listù

Tisková operace je rozdìlena do dvou èástí. V první èásti uivatel vytváøí, modifikuje
a ukládá definici tiskových oblastí. V druhé èásti program bez zásahu uivatele provádí
vlastní tisk, vèetnì umístìní rámu nebo razítka a generování mimorámových údajù.

n Pøedbìné zobrazení a pøedtiskové úpravy

Pøed vlastním tiskem má uivatel monost postupnì si prohlédnout vechny titìné listy,
vèetnì rámu a razítka s popisnými informacemi, a ujistit se, e výsledný tisk bude mít
vechny náleitosti. Aplikace disponuje moností modifikovat mìøítko, tlouku a prioritu
pøekreslování u textù, bunìk, textù v kótách a mìøítko uivatelských stylù èar pøímo
pøi tisku, bez zmìny pùvodních dat.

n Uivatelské rámy a razítka

Aplikace podporuje tvorbu uivatelských rámù a razítek, pøípadnì dalích grafických
prvkù, které nejsou potøebné v digitální podobì, ale jsou nezbytné pro tiskový výstup
(napø. severka, grafické mìøítko apod.).
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4. ZK Map-info
Aplikace ZK Map-info je urèena pro automatické urèování názvù mapových listù
v souøadnicovém systému SJTSK a pro vytváøení a interaktivní vkládání jejich rámù
a generovaných názvù do výkresù v systému MicroStation.
V této verzi pracuje aplikace s kladem listù SJTSK pro Èeskou republiku. Vloení
rámù a názvù do výkresu je pøitom moné provádìt tøemi zpùsoby:

n jednotlivì, kdy se v pohledech pøi pohybu myi zobrazují moné pozice rámu a kliknutím
se rám s názvem do výkresu umístí,

n hromadnì, pomocí definice obdélníkové oblasti (ohrady) v pohledu, tato oblast je pak
vyplnìna rámy mapových listù ve zvoleném mìøítku,

n nomenklaturnì, zadáním názvu mapového listu, jednotlivé èásti názvu se pøitom volí
ze seznamù poskytnutých ovládacími prvky dialogu.

Uivatel má také monost nezávisle na sobì volit vrstvu a vzhled umísovaných rámù
a názvù, font, velikost a íøku textu názvù. Dalí volby zahrnují pouití diakritiky v názvech,
generování názvù s velkými písmeny a výbìr délky vytváøeného názvu mapového listu.
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5. ZK Linestring
Aplikace ZK Linestring je urèena pro poloautomatický pøevod linií na lomené èáry
a pro mìøení délek lomených èar v uivatelem definovaných kategoriích. Pøevod linií na
lomené èáry se provádí výbìrem poèáteèního a koncového segmentu budoucí lomené èáry,
pøièem aplikace nalezne vhodné spojení mezi obìma segmenty, a to i v pøípadì, e jednotlivé
linie na sebe pøímo nenavazují.
Mìøení délek lomených èar ve výkrese provádí aplikace na základì uivatelem
definovaných kategorií, kadá kategorie musí být jednoznaènì urèena vrstvou, barvou,
tloukou nebo stylem. V jednotlivých kategoriích je aplikace schopna zmìøit délky lomených
èar a o mìøení vyhotovit textový protokol.

6

ZK Pointmanager

ZK-BRNO s.r.o.

6. ZK Pointmanager
ZK Pointmanager je nadstavba urèená pro komplexní správu bodového pole a správu
kódù mìøených bodù. Aplikace obsahuje nástroje pro správu, údrbu a editaci seznamu
souøadnic uvnitø *.dgn souboru, bez nutnosti pøipojení externí databáze. ZK Pointmanager
poskytuje uivateli stejný komfort obsluhy, jako pøi propojení grafiky s databází.

n Aplikace provádí import bodù ze seznamu souøadnic (ASCII text) do výkresu.
n Negrafické informace - èíslo bodu, výka a kód - jsou souèástí grafické reprezentace

bodu a lze s nimi pracovat podobnì jako s databází, tj. provádìt editaci, tøídìní, hledání
bodu v tabulce nebo hledání odpovídajícího grafického prvku ve výkresu.

n Negrafické informace - èíslo bodu, výku a kód - lze virtuálnì zobrazit v uivatelem
definovaném formátu (pøenost, poèet platných znakù) a ve velikosti, která není závislá
na pøiblíení, resp. oddálení výkresu.

n Modifikaci bodu lze provádìt jak prostøednictvím databáze - výbìrem a editací øádku
v tabulce, tak i graficky - identifikací bodu ve výkresu.
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7. ZK Tools
Aplikace ZK Tools je sloena ze dvou èástí. První èást obsahuje nástroje pro kontrolu
atributù prvkù podle datového modelu a jejich hromadnou modifikaci, druhá èást nástroje
pro kontrolu topologie  vyhledání a opravu nedotahù, pøetahù, volných koncù, køíení pod
malým úhlem, pøekryvných, duplicitních a zmetkových prvkù.

n V reimu kontroly atritutù umoòuje aplikace ZK Tools hromadnou manipulaci s prvky

v aktivním výkresovu systému MicroStation. Hromadnì lze manipulovat s mnoinou
grafických prvkù, které mají shodné hodnoty vybraných atributù a vlastností. Kromì
naètení obsahu výkresu dokáe aplikace provést i kontrolu výkresu, tzn. porovnání
naètených kombinací atributù s tøídami prvkù definovanými v datovém modelu. Aplikace
obsahuje nástroje pro hromadnou modifikaci atributù, hromadnou opravu prvkù podle
datového modelu, konverzi datového modelu, vytváøení a prohlíení textových protokolù
obsahu výkresu. Tyto nástroje umoòují jak detailní kontrolu podle datového modelu
a pøesné oznaèení vech chyb, tak rychlou a pohodlnou opravu nalezených nedostatkù.

n V reimu kontroly topologie umoòuje aplikace ZK Tools vyhledávání a hromadnou

opravu øady topologických chyb. Vyhledávání chyb je moné provádìt v celém výkrese
anebo cílenì, tzn. omezit se pouze na urèité vrstvy nebo tøídy prvkù definované v datovém
modelu.
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8. ZK Analyzátor
Aplikace ZK Analyzátor slouí ke dvìma základním úèelùm - k analýze grafických
prvkù výkresu a k jejich lokalizaci. Analýza prvkù se provádí na základì datového modelu.
Kadý prvek je zaøazen do nìkteré z tøíd prvkù datového modelu. Tøídy lze zobrazovat,
vypínat a nastavovat jejich symboliku, èím se výraznì roziøují monosti systému
MicroStation, omezeného pouze na práci s vrstvami. ZK Analyzátor umoòuje pøístup
k jednotlivým prvkùm a k jejich vlastnostem (délka u lineárních prvkù, popisné informace
u textù) a podporuje rùzné zpùsoby lokalizace prvkù ve výkresu.
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9. ZK MacroPLYN
ZK MacroPLYN je oborová nadstavba, urèená pro tvorbu a údrbu technické
dokumentace plynáren, lze vak provést její úpravu pro kteréhokoliv správce sítí nebo
dodavatele. Nadstavba je koncipována jako základní prostøedek pro tvorbu technické
dokumentace, s ohledem na udrení integrity dat v rámci datového modelu (smìrnice správce
sítí) a jednotný grafický vzhled dokumentace. Nadstavbu lze dodat v kombinaci s kteroukoliv
aplikací firmy ZK-BRNO, v základní konfiguraci obsahuje nástroje pro:

n tvorbu datového modelu
n kresbu uivatelem definovaných objektù inenýrských sítí a umísování jejich popisu
n pøepínání mìøítka pro umísování bunìk, popisù a uivatelských stylù
n tvorbu projektù, vèetnì textového protokolu s výpisem souøadnic a stanièením
n rozíøení nástrojù systému MicroStation - umístìní rotující buòky, zámìna buòek,
hromadné natáèení bunìk, práce s grafickými skupinami, kresba paralelních linií,
rozíøené monosti pøi umísování popisù.
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10. Ceník aplikací
ZK Commander ............................................................................................... 4.900,-Kè
ZK Tisk ............................................................................................................ 5.900,-Kè
ZK Mapinfo ..................................................................................................... 3.900,-Kè
ZK Linestring .................................................................................................. 2.900,-Kè
ZK Pointmanager ............................................................................................ 7.900,-Kè
ZK Tools ........................................................................................................ 13.900,-Kè
ZK Analyzátor ................................................................................................. 7.900,-Kè
ZK MacroPLYN .............................................................................................. 9.900,-Kè
Slevy:

pøi odbìru 2 licencí: 3 %
pøi odbìru 3 licencí: 5 %
pøi odbìru 5  10 licencí: 15%
pøi odbìru více ne 10 licencí: 20%
pøi multilicenci individuální cenové podmínky
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