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Vážený SEMA zákazníku,

blahopřejeme Vám k Vašemu novému programu pro dřevěné konstrukce. Rozhodli jste se pro vysoce 
moderní, inovativní a rozsáhlý programový systém, který Vám v budoucnu nesmírně ulehčí Vaši práci.

Tato verze nabízí jednoduché ovládání, moderní pracovní plochu a jasnou programovou strukturu. Díky
integraci do prostředí Windows přináší mnoho předností pro rychlejší práci a sami určitě oceníte sílu jeho 
výkonu.

Úspěchu však předchází píle. Pro optimální používání takto obsáhlého systému je důležité zapracování a 
zaškolení pro všechny „typy a triky“, vše podle motta: „žádný učený z nebe nespadl“.

Základní příručka 

Spusťte internet a zadejte domovskou stránku programu: www.sema-soft.cz/verze-cz

Po stažení kompletního souboru klikněte na stažená EXE-Data. Spustí se SEMA Instalace. EXE-Data se 
ukládají do Windows složky Stažené soubory.

Úvod této příručky si dejte při prvních krocích vedle Vašeho počítače. Je sestavena jako příručka / návod 
/ a ukazuje všechny kroky, jeden po druhém.

Online-pomoc

Po absolvování těchto prvních 
kroků fáze zapracování, pro Vás 
máme obsáhlou Online-
nápovědu. Tato nápověda je 
plně integrovaná v programu a 
téma nápovědy je změněno vždy 
se změnou příkazu. Tak máte 
vždy k aktivnímu příkazu příp. 
části programu všechnu 
potřebnou podporu a informace.
Samozřejmě, že můžete v Online 
nápovědě také rychle 
přelistovávat. Odpadne Vám 
tudíž zdĺouhavé a zbytečné 
studium příruček. Další postup a 
ovládání Online nápovědy 
naleznete v této příručce za 
popisem postupu instalace.

Ještě jedna prosba: Nebojte se a kontaktujte nás, pokud Vám něco leží na srdci. Řekněte nám, pokud 
máte návrhy na vylepšení, nebo pokud Vám něco nefunguje ve Vašem system tak jak by jste chtěli. Náš 
software žije z Vašich nápadů a požadavků. Dokážeme Vám, že nejsme žádný těžkopádný aparát, nýbrž 
rychle se přizpůsobující firma. 

Mnoho úspěchů s Vaším SEMA softwarem 
Vám přeje 

Alexander Neuss
Vedoucí prodeje

Online nápověda (také v grafice může být označena přes odkazy)

P.S.: Pokud nastanou dotazy, tak kontaktujte naše
středisko Péče o zákazníky: 

Email: hotline@sema-soft.cz

Fax.: +420 381 210 179

Tel.: +420 381 210 179

Pokud nikoho nezastihnete na telefonu,
zanechte nám zprávu a my Vás budeme
kontaktovat zpět, jakmile to bude možné. 
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Popis instalace

Všeobecně k instalaci 

Před začátkem instalace ukončete všechny otevřené aplikace. 
Předešlé verze našeho programu zůstanou při instalaci aktuální verze SEMA programu 
neporušené, takže nebudou smazány, nebo jinak změněny! 
Nastavení můžete převzít podle potřeb z předešlých verzí. 

Instalační program instaluje SEMA program na pevný disk Vašeho počítače. Dávejte prosím pozor na to, 
že tato instalace je základem pro Vaši budoucí práci a proto musí být provedena velmi pečlivě! 

Proto si prosím vyšetřete čas a v klidu instalaci proveďte bod po bodu, jak je popsáno níže. Jen to Vám 
zajistí správnou funkci programu.

SEMA instalace

Instalace programu SEMA pod Windows se spustí v samostatném programu SEMA.

Otevření SEMA pod Windows: 

Po stažení kompletního souboru klikněte na stažená EXE-Data. Spustí se 
SEMA Instalace. EXE-Data se ukládají do Windows složky Stažené soubory.

Další postup po spuštění SEMA: 

Zobrazí se instalační spouštěcí stránka, ze které 
vybereme a spustíme požadovanou instalaci:

Zde klikneme levým tlačítkem myši na políčko 
menu "Instalace SEMA".
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Instalace programu SEMA

Přečtěte si poznámky na obrazovce vždy předtím, než potvrdíte nějaký příkaz a pokračujete s 
instalací!

Dávejte pozor na to, aby jste před začátkem instalace ukončili všechny otevřené programy pod 
Windows. Po instalaci programového systému SEMA bude Windows ukončen a počítač se 
restartuje!

V následujících bodech budeme probírat nejdůležitější  a nejrozšířenejší instalaci – úplnou, lokální
instalaci  SEMA programu na Váš počítač. 

Poté co vybereme, která programová verze má být nainstalovaná, lze pokračovat v instalaci programu ve 
třemi možnostmi: 

1. První instalace

Ještě není na počítači nainstalovaná příslušná verze programu SEMA, poté instalační program 
automaticky vybere a spustí tuto možnost.

2. První instalace nové verze programu SEMA, na počítači je již verze předešlá 

Pokud je na počítači nainstalovaná předešlá verze programu SEMA, je po začátku instalace otevřeno 
dialogové okno, ve kterém můžeme převzít nastavení z předešlé verze. 

3. Změna programu, oprava (Update instalace), nebo smazání (odinstalování progr.) 

Pokud je již na počítači nainstalovaná aktuální verze programu, bude zobrazeno, o které číslo BUILD 
se jedná.

Zde můžete pro právě provedenou instalaci provést změny, automaticky updatovat 
(aktualizovat) , nebo opět nechat smazat celý program z Vašeho počítače! 
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1. První instalace

Zvolit cestu

Standardně je program instalován na 
disk "C" do adresáře 
"\Program\SEMA". Pokud si přejete 
provést instalaci do jiného cílového
adresáře, tak klikněte na políčko 
"Procházet". Tuto funkci využijte
pouze tehdy, pokud jste zkušení
uživatelé počítače! 
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Zvolit typ instalace

instalace definovaná uživatelem je určená 
pouze pro zkušeného uživatele. Zvolte tuto
možnost pouze tehdy, pokud přesně víte, 
jak má být program SEMA konfigurován!

Zobrazení instalačních dat 

Kopírování systému programu

Zde můžete sledovat postup vlastní instalace programu. Ukazatel s procenty Vám ukazuje, jak pokračuje 
instalace na Vašem počítači. V pozadí jsou Vám zobrazovány novinky aktuální verze. 
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Ukončení instalace 

Po instalaci programu SEMA musí být počítač restartován. Proto zvolte ANO, počítač 
restartovat nyní a klikněte na Dokončit!
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2. První instalace s již nainstalovanou předešlou verzí 

Převzetí dat z předešlé verze 

Zde máte umožněno převzít data z předešlé 
instalované verze. Na data, která chcete převzít 
z předešlé verze jste dotázáni při instalaci 
programu. Pokud potvrdíte tento dotaz políčkem 
ANO, je vybrána cesta instalace, typ instalace a
druh nastavení (např. standartní). 

Pokud nechcete přebírat data z předešlé verze, potvďte políčkem NE a instalace se provede 
jako PRVNÍ INSTALACE bez převzetí dat. 

Převzetí dat je možné i dodatečně v SEMA programu přez možnost v menu "Extra" ->
"Nastavení“ -> “SEMA nastavení im-/exportovat ".
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Zobrazení instalačních dat 

Kopírování systému programu

Zde můžete sledovat postup vlastní instalace programu. Ukazatel s procenty Vám ukazuje, jak pokračuje 
instalace na Vašem počítači. 

V pozadí jsou Vám zobrazovány novinky aktuální verze.
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Dotaz na převzetí dat z předešlé verze 

Deaktivujte data, která nechcete přebírat, příp. aktivujte data, která chcete převzít. Klikněte na OK a tím
spustíte kopírování.

Konec instalace

Po instalaci programu SEMA musí být počítač restartován. Proto klikneme na Ano, restartovat
počítač nyní a klikneme na Dokončit!

SEMA programová ikona a SEMA Prohlížeč 

Při instalaci SEMA Softwaru jsou na ploše vytvořeny dvě ikony: ikona Programu a ikona SEMA 
Prohlížeče. Prohlížeč je určen pro prohlížení hotových projektů vytvořených v licencované verzi. 
Úprava těchto projektů není v SEMA Prohlížeči možná. 
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3. Změnit program, opravit, nebo smazat (program odinstalovat) 

Zde můžeme na právě instalovaném programu provést změny, automatický update (aktualizování), 
nebo opětovné smazání programu z Vašeho systému. 

Pokud je již na počítači instalována verze programu SEMA, tak se tato verze zobrazuje pod instalační 
ikonou.

Po kliknutí na odkaz „Instalace SEMA“ se dostanete k dalšímu výběrovému menu s možností výběru 
z následujících možností.

3.1 Změnit program 

3.2 Opravit program

3.3 Smazat program
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3.1 Program změnit 

Pokud zvolíme možnost Změnit, lze následně provést změny na právě instalované verzi programu. 

Volba komponentů 

Zde zaškrtnutím či udškrtnutím přidáte nebo odeberete jednotlivé komponenty. 

Kopírování systému programu

Zde můžete sledovat postup vlastního průběhu. Ukazatel s procenty Vám ukazuje, jak pokračuje 
instalace (doplněných příp. odebraných komponentů). 
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3.2 Oprava

Volba možnosti Opravit přeinstaluje nově všechna programová data včetně základních dat, správy 
plánů, atd. Nedotčena zůstanou data, která jsou založena nově, nebo byla změněna. 

Kopírování systému programu

Zde můžete sledovat postup vlastního průběhu instalace. Ukazatel s procenty Vám ukazuje, jak 
pokračuje instalace. 

Ukončení instalace 

Po ukončení instalace musí být počítač restartován. 

Musíme ukončit všechny otevřené programy pod Windows, -> Ukončit ... a
restartovat Váš počítač! 
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3.3 Odstranit (odinstalovat)

Pokud zvolíte možnost Odstranit, bude nainstalovaná verze programu odinstalována.

Ujišťovací dotaz, zda opravdu chcete program odinstalovat. Zde dostanete poslední možnost 
přerušit průběh odinstalování. Po potvrzení políčka OK je spuštěna odinstalace. 
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Online Licencování Softwarových modulů 

Aktivace softwarových modulů 

Individuální rozšíření licence Vašeho SEMA programu o všechny nově zakoupené Moduly je připraveno 
přes Online aktivaci. Tím lze SEMA Program na základě předchozí instalace Try&Learn verze 
odblokovat, případně aktivovat nové rozšiřující moduly vašeho SEMA programu. 

Automatické Online licencování přes Internet 

Automatická Online-Aktiviace je funkční pouze v případě aktivního internetového připojení 
vašeho počítače a korektní instalace SEMA Try&Learn verze nebo SEMA programu. 

Před spuštěním Online-Licencování připojte nejdříve 
dodaný Hardlock do volného USB-portu vašeho
počítače! 

Spusťte si již nainstalovaný SEMA-Program nebo SEMA Try&Learn verzi. 



Online Licencování

Online
Licencování

SEMACZ s.r.o. • Větrovy 104 • CZ-390 02 Tábor • Tel. +420 381 - 210 179 • Fax +420 381 - 210 179 
Internet: www.sema-soft.cz • E-Mail: info@sema-soft.cz 1-15

Po startu programu se v případě 
aktivního internetového připojení otevře 
následující systémové okno. Pokračujte 
kliknutím na tlačítko „Nyní provéste on-
line licencování“.

Klikněte na odkaz "Vyzkoušet rozšíření 
licence"!

Tím je prověřen rozsah modulů 
aktuálně používané licence se SEMA 
databází.

V případě následujícího odblokování 
licence či rozšíření modulu se zobrazí 
toto hlášení.

Po zavření tohoto okna se ukončí i 
program.

Po novém spuštění programu můžete 
začít používat odblokovanou, či o nové 
moduly rozšířenou licenci. 
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 Ruční offline licencování bez internetového připojení 

Pro ruční Aktiviaci je nutné mít provedenu korektní instalaci SEMA Try&Learn verze nebo 
SEMA programu.

Před spuštěním ručního Offline-Licencování připojte 
nejdříve dodaný Hardlock do volného USB-portu vašeho 
počítače ! 

Spusťte si již nainstalovaný SEMA-Program nebo SEMA Try&Learn verzi. 

Po startu programu klikněte na horní liště na "?" > "Licencování" > "Rozšíření vaší aktuální licence" > 
"manuálně". 

Do zobrazené tabulky ručně zadejte dodaný kód pro odblokování jež naleznete na dodacím listu a 
potvrďte kliknutím na „OK“. 
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Prosíme zadejte nyní manuálně 
odblokovací kód (číslo hardlocku) jež je 
uveden na dodacím listu a potvrďte 
nakonec kliknutím na tlačítko 
„Vyzkoušet rozšíření licence“. 

V případě následujícího odblokování 
licence či rozšíření modulu se zobrazí 
toto hlášení.

Po zavření tohoto okna se ukončí i 
program.

Po novém spuštění programu můžete 
začít používat odblokovanou či o nové 
moduly rozšířenou licenci. 

V případě technických problémů s odblokováním či rozšířením licence je vám k dispozici naše 
SEMA zákaznické oddělení na telefoním čísle: +49 8304 – 939 140. 
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Online nápovědy 

Spuštění 

Abychom Vám ušetřili obtížné 
studium z obsáhlých příruček, dodali 
jsme Vám Online nápovědu k 
programu SEMA.

Ta je plně integrována v programu 
SEMA. Tak je obsluha a práce s
programem přes tuto kontextovou 
nápovědu ještě jednodušší, 
racionálnější a efektivnější. 

Při vytváření této nápovědy jsme se 
koncentrovali na skutečné znalosti a 
rozšířili jsme je smysluplně o mnoho 
technických obrázků, takže nyní máte 
všechny podstatné věci přehledné 
před sebou. 

Zde předložený úvod do kurzu Vám 
poskytuje přehled o funkcích a 
možnostech, které Vám tento silný
prostředek pro nápovědu otevírá. 

Systémové předpoklady 

K tomu, aby jste mohli využívat Online nápovědy je zapotřebí, aby jste měli počítač připojen k internetu a 
nainstalován Internet Explorer pro Windows od verze 4.x, nebo vyšší.

Otevření nápovědy 

Pokud si již v programu nevíte rady, jednoduše stiskněte klávesu F1 a tím otevřete nápovědu a dostanete 
se přímo na téma aktivního příkazu. 

Znalosti pro Online nápovědu 

Online nápověda je plně integrovaná v SEMA programu, takže je kdykoliv umožněna paralelní práce na 
projektu a v nápovědě. 

Kontextová nápověda znamená, že je k přímo aktivní funkci vždy otevíráno příslušné téma nápovědy. 
(=kontext), tzn. při povelu osadit krokve je také otevřeno příslušné téma online nápovědy pro osazení 
krokví.

Při změně příkazu je v Online nápovědě (jestliže jste ji nezavřeli) automaticky okamžitě změněno téma 
podle nového příkazu. Toto je dodatečné objasnění pojmu Online. 

Online nápověda programu – otevření přes F1 
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K obsluze Online nápovědy 

Po otevření nápovědy je oblast pro kreslení (bílá oblast obrazovky) v normálním případě rozdělena na 
dvě části a nápověda je na levé straně ve zvláštním okně, plně integrována a zobrazována v programu. 
Toto okno potom obsahuje  k aktivnímu příkazu příslušné téma nápovědy. 

Ve vzácných případech (Nastavení možností, Přednastavení, atd.) je z důvodu lepšího zobrazení 
nápovědy potřebné zobrazení nápovědy v samostatném okně, nezávisle na umístění programu. Zde se
můžeme přepínat pomocí kombinace kláves Alt + tabulátor (=aktivní klávesy) kdykoliv mezi programem 
SEMA a programem nápovědy. Obsluha a funkce jsou jinak identické s plně integrovanou nápovědou v 
programu.

Modře podtržený text objasňuje  spojení (křížové odkazy) k dalším informacím. Kliknutím myši na takový 
odkaz otevřeme požadované téma nápovědy. 

Aby byla zachována kompaktnost a přehlednost grafiky (především kláves) je provedeno jejich sloučení. To 
je zobrazeno, pokud najedete kurzorem myši na takovou grafiku. V sloučené grafice se poté mění vzhled 
ukazatele myši. Stejně tak je tato technika použita při grafickém zobrazení instancí popisu všech příkazů 
pro vytváření. (podívejte se na náhled vedle). 

Pokud není aktivní žádná funkce, případně povel, nebo neexistuje příslušné téma nápovědy, je 
zobrazováno všeobecné téma (identicky s odpovídajícím tlačítkem v liště nástrojů Online nápovědy). 

Lišta políček Online nápovědy 

Políčko Význam 

Navigování v Online nápovědě. Vrátíme se zpět k předešlému tématu nápovědy. 

Navigování v Online nápovědě. Posuneme se na další téma nápovědy. 

Vytiskneme právě zobrazované téma nápovědy. 

Otevření informací, jako Release historie, nebo Features pro aktuální verzi. 

Otevření všeobecné nápovědy programu. Zde získá uživatel přehled o základním užívání 
programu.

Otevření vedené nápovědy programu. Zde si uživatel může prohlédnout přehled o 
požadované nápovědě ke všem programovým částem. 

Funkce vyhledávání vně SEMA-Online nápovědy. 

Ukončení Online nápovědy. 
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Úvod do kurzu pomocí příkladů 

Vytvoření schodů ve tvaru do L 

Zadání:

Mají být vytvořeny schody na předem zaměřený pravoúhlý půdorys o mírách 3,2m x 1,8m podle 

následujících zadání!

Výsledek:

Podle zadání má být výsledkem tento 3D náhled!
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1. Založení nového projektu

Otevření počátečního menu a založení nového projektu. 

Po otevření programu SEMA se otevře následující úvodní menu. 

1.1 Založení projektu

1/ Zadání libovolného jména, případně výkresu. Zadání potvrdíme klávesou Enter. 

2/ Klikneme levým tlačítkem myši na klávesu OK a tím potvrdíme zadaná data. 

Okno menu je uzavřeno a právě založený projekt je otevřen v prostoru pro projektování. 
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2. Vytvoření půdorysu 

Vytvoření půdorysu schodů s mírami 3,2x1,8m v části programu Půdorys. 

Klikneme levým tlačítkem myši na modul Půdorys.
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Dále kliknem levým tlačítkem na funkci Pravoúhelník. V dolní části obrazovky se nám rozsvítí 

pole, do kterých budeme zadávat požadované hodnoty.

Musíme umístit do výkresu počáteční bod Pravoúhelníku, klikneme tedy do libivolného místa ve

výkresu. Přes numerické zadání zadáme hodnoty šířky – 3,20m a výšky 1,80m. Zadání potvrdíme 

klávesou Enter.

Tak je vytvořen půdorys. 

Funkci půdorysu ukončíme pomocí klávesy ESC (  ), nebo klikneme na modul Půdorys.
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3. Vytvoření obrysu schodů 

Vytvoření obrysu schodů na předem vytvořené půdorysné linie. 

Otevření programové části Schody. 

Levým tlačítkem myši klikneme na modul Schody.

Dále klikneme na funkci Obrys.
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Nejdříve zkontrolujeme skupinu základních dat, kterou budeme používat. Výšku zadáme na

hodnotu 2,750m a levým tlačítkem potvrdíme výběr na OK.

Naklikneme si levý spodní roh pravoúhelníku a pak již zadáváme Úhel a Délku pomocí kliknutí

myši, nebo zadáním konkrétních hodnot.



Úvod do kurzu
Vytvoření schodů ve tvaru do L 

Vytvoření 
obrysu
schodů 

SEMACZ s.r.o. • Větrovy 104 • CZ-390 02 Tábor • Tel. +420 381 - 210 179 • Fax +420 381 - 210 179 
Internet: www.sema-soft.cz • E-Mail: info@sema-soft.cz 2-7

Pole šířka, poč. úhel a přesah potvrdíme klávesou Enter.

Dále klikneme myší na druhý roh, potřebný pro zadání.
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Další pole opět potvrdíme klávesou Enter. 

Levým tlačítkem myši klikneme na funkci vpravo dole Převzít obrys.
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Nakonec potvrdíme pole menu Koncový úhel a Přesah.

Obrys schodů je vytvořen. 
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4. Vytvoření bočnic 

Osazení bočnic na předem vytvořený obrys schodů. 

Klikneme myší na funkci Bočnice. 

Zkontrolujeme si opět výběr základních dat a vybereme bočnici 50mm. Vybranou bočnici si 

zkontrolujeme, případně změníme potřebné hodnoty a potvrdíme klávesou OK.
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Najedeme kurzorem na oblast linie výstupu a klikneme zde na výstupní linii.

Bočnice jsou takto vytvořeny. 
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5. Vytvoření madlo 

Dále klikneme na funkci Madlo.

Opět zkontrolujeme používaná základní data a vybereme madlo 40-80, případně můžeme ještě 

provést úpravy. Pro zadání stiskneme ikonu OK.
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Vybereme stranu, na která se má madlo nacházet.

Dále vybereme počáteční bod…
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…a koncový bod madlo.

Madlo je vytvořeno. 
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6. Vytvoření sloupů 

Nyní budeme vkládat sloupy, kliknem proto na pole Sloup.

Vybereme v základních datech vstupní sloup s rozměry 80-80, překontrolujeme,si, či upravíme 

hodnoty a potvrdíme klávesou Enter.
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Levým tlačítkem zvolíme požadovanou stranu schodů. 

Klikneme na roh schodů a pomocí kliknutí na mezerník si navolíme požadovanou vzdálenost.
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Zadáme odstup 0,04m potvrdíme klávesou Enter.

Dále klikneme levým tlačítkem na ikonu rozbalení základních dat.
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Vybereme si ze skupiny mezi sloupek 80-80 mm.

Vybereme si stranu schodů.
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Klikneme na levý horní roh.

Na závěr při osazování sloupků klikneme na výstup a vybere sloupek 60-100 mm.
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Vybereme stranu schodů. 

A klikneme na pravý horní roh pravoúhelníku.

Pomocí klávesy Esc (  ) funkci opět ukončíme. 

Byly vytvořeny všechny požadované sloupy. 
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7. Vytvoření tyček (šprušlí) 

Kliknem na funkci Tyčky.

Vybereme si opět z funkcí základních dat a v nich si vybereme tyčky 20-20 mm, tyčky si 

zkontrolujeme, případně upravíme a potvrdíme klávesou Enter.
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Vybereme příslušnou stranu schodů. 

Zvolíme si počáteční… 
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…a koncový bod.

Pomocí klávesy Esc (  ) funkci opět ukončíme. 

Tyčky jsou vytvořeny. 
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8. Vytvoření 3D náhledu 

Hotové, vytvořené schody můžeme nyní nechat zobrazit jako trodimenzionálné náhled. 

Klikneme na funkci 3D.

Po klinutí dostaneme zobrazení ve 3D.
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Poznámka:

V nástrojové liště ve 3D náhledu můžemem přes kliknutí na symboly levým tlačítkem myši zvolit 

ještě následující funkce: 

1/ ZMĚNA POHLEDU NA BUDOVU

2/ PRŮCHOD BUDOVOU

3/ ZPĚT NA VÝCHOZÍ POZICI

4/ DRÁTĚNÝ MODEL

5/ MODEL SE SKRYTÝMI HRANAMI

6/ MODEL S PLOCHAMI

7/ BAREVNÉ ZOBRAZENÍ MODELU

8/ ZOBRAZENÍ MODELU S TEXTUROU

9/ FOTOREALISTICKÉ ZOBRAZENÍ

10/ NASTAVENÍ FOTOR. ZOBRAZENÍ

11/ PRŮHLEDNÉ PLOCHY

12/ PRŮHLEDNÉ PRVKY

13/ PRŮHLEDNÉ ELEMENTY

14/ ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ HORIZONTU

Dospěli jsme nyní k závěru našeho kurzu. Jak jste si mohli sami vyzkoušet, je práce s programem 

SEMA velice jednoduchá a racionální. Mělo by následovat vždy nějaké zapracování a zkoušení, 

aby jste poznali spoustu funkcí a fines tohoto programu.

Přejeme Vám tímto mnoho úspěchů při vytváření Vašich prvních projektů. 

P.S.: V případě dalších dotazů kontaktujte naše středisko péče o zákazníky: 

Email: hotline@sema-soft.cz

Fax.: +420 381 210 179

Tel.: +420 381 210 179

Pokud nikoho nezastihnete na telefonu, zanechte nám zprávu a my Vás budeme kontaktovat zpět, 

jakmile to bude možné.




