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Plány aktualizované rychle a jednoduše

Rychlé vytvoření stavebních plánů stisknutím tlačítka je ve verzi SEMA 15-2 doslova revoluční. 
Zjednodušení této činnosti byla víceméně povinnost, nyní k tomu přichází ještě „třešnička na dortu“! 
Dosti často se stává, že je plán hotový ale stavebník přijde s nějakou dodatečnou úpravou a to 
znamená vrátit se zpět k tvorbě plánů. To, že dříve ručně vytvořené doplňky se musí smazat není 
pouze mrzuté, ale stojí to také čas, peníze a nervy, protože všechny před tím manuelně vytvořené 
úpravy na plánu musí být udělány znovu. 

S novou verzí SEMA 15-2 tomu tak již není. Vedle jednoduchého vytvoření stavebních plánů stisknutím 
tlačítka je verze 15-2  obohacena o další geniální řešení při úpravách plánů. 

Kdo tento scénář nezná? Po vytvoření stavebních plánů chce stavebník bez okolků například doplnit ještě ve 
střeše vikýř. Vlastně skvělá věc, protože se zvyšuje objem zakázky, nebýt toho, že často předtím byly v 
pohledech ručně zapracovány doplňky, jako např. dodatečně vsazené CAD objekty - například stromy nebo 
plot. Ty jsou při opětovném přepočítání revidovaného stavebního plánu odstraněny a všechny ruční změny 
musí být namáhavě zadány znovu. Na to ale u SEMA od verze 15-2 zapoměňte!  Veškěré ruční úpravy v 
obrázcích a plánech zůstanou po přepočítání plně zachovány a dodatečně zkonstruovaný vikýř bude v 
plánech a pohledech doplněn. Nový, přepracovaný plán je tak vytvořen rychlostí blesku. 

Plány jsou po úpravách aktualizovány stisknutím tlačítka 

Další informace získáte také na www.facebook.com/semasoft.cz nebo přímo u: 

SEMA Česká republika.
SEMACZ s.r.o.
Větrovy 99 
CZ - 390 01 Tábor
Tel.: +420 381 210 179
Fax: +421 381 210 179
e-Mail: semacz@centrum.cz
Web: www.sema-soft.cz

Firemní skupina SEMA je světový lídr mezi dodavateli softwaru a doplňkových služeb v oblasti dřevotaveb, schodů a 
také v oblasti klempířského softwaru. Naše softwarové řešení je k dispozici v 11 jazykových verzích a je úspěšně 
používáno u více než 8500 zákazníků ve 54 zemích světa již více než 30 let. Abychom mohli plynule budovat naší pozici 
na trhu a zákazníkům nabízet stále inovativnější řešení, investuje firemní skupina SEMA ve svém sídle v Allgäu ročně v 
průměru 15% svého obratu do dalšího vývoje. 

Další Informace získáte na www.sema-soft.cz


