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Novinky CADKONu-RCD 2020 
 

 
V nové verzi CADKONu-RCD 2020 naleznete několik novinek a změn.  

Mezi hlavní novinky podpora nové platformy Autodesk 2020.   

Tento dokument obsahuje podrobný přehled novinek, vylepšení a výpis oprav CADKONu-RCD 2020 
oproti verzi předchozí CADKON-RCD 2019. 
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Novinky v CADKONu-RCD 
 
Kompatibilita s platformou AutoCAD 2020 

 Možnost instalace CADKONu-RCD na produkty Autodesku verze 2020. Výpis všech 
podporovaných produktů Autodesku naleznete v Instalační příručce CADKONu. 

 Zrušena podpora instalace CADKONu na verze 2013 a 2014 produktů Autodesku. 
 Přidána možnost instalace na AutoCAD Civil 3D 

 
Podpora více monitorů a změny rozlišení 

Dialogová okna, která zachovávají souřadnice umístění, reagují na změnu velikosti zobrazovací 
plochy nebo změnu rozlišení a zobrazí se vždy viditelné. Týká se např. dialogu při 
definování/kreslení 3D řezu, korekční dialog při kladení řady, dialog pro nastavení masky 
popisu apod. 
 
Nezávislost na Microsoft Access Database Engine 

CADKON 2020 je nově nezávislý na Microsoft Access Database Engine. Dříve CADKON 
vyžadoval Access Database Engine v 64bitové verzi, což mohlo způsobovat konflikt se staršími 
aplikacemi třetích stran, které využívaly na 64bitovém systému 32bitový Microsoft Access 
Database Engine. 

Opravy v CADKONu-RCD 
 

 

 U některých typů popisů řady prutů nebylo možno dodatečně editovat polohu textu popisu 
řady. (#9772) 

 V některých případech se poškozovaly výkresy z velmi starých verzí CADKONu RCD 
(2012)(#9960) 

 Při změně typu hraniční značky se otáčel popis řad (#9774). 
 Funkce Vypni vybrané položky (AbRcItemOff) v jednom případě nefungovala na konkrétních 

prutech. (#10135)  
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Technická podpora  
 

V případě technických potíží s instalací či funkčností CADKONu-RCD 2020 nás neváhejte kontaktovat 
prostřednictvím našeho Helpdesku.  

 
Helpdesk pro produkt CADKON-RCD 

Přihlášení: http://helpdesk.graitec.cz/ 
Registrace: http://helpdesk.graitec.cz/Registration/Index 
Žádost o zapomenuté heslo:  http://helpdesk.graitec.cz/Account/ForgotPassword 

Instalační balíčky pro aktuální i starší verze (podporované verze) jsou ke stažení v Download zóně na 
portálu Helpdesk. 

Dokumentace k aktuální verzi i starším verzím (podporované verze), aktualizace programu, výuková 
videa a FAQ jsou dostupné na technických stránkách www.cadnet.cz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADKON a logo CADKON jsou registrované obchodní známky firmy AB Studio Consulting+Engineering s.r.o. 

Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní známky patří příslušným majitelům. 

© Copyright 2019 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o. 

Zpracovala firma GRAITEC s.r.o. 27.6.2019 

http://helpdesk.graitec.cz/
http://helpdesk.graitec.cz/Registration/Index
http://helpdesk.graitec.cz/Account/ForgotPassword
http://www.cadnet.cz/

	Novinky CADKONu-RCD 2020
	Obsah:
	Novinky v CADKONu-RCD
	Kompatibilita s platformou AutoCAD 2020
	Podpora více monitorů a změny rozlišení
	Nezávislost na Microsoft Access Database Engine

	Opravy v CADKONu-RCD
	Technická podpora


