
 
 

 

 

Hilti Allplan Nemetschek elemtár importálása  
különböző szoftver formátumokba 

 
 
Az importálás menete 2014-es formátumban: 
 
1. A tömörített fájlból a beépített - szerelvények nevű mappa tartalmát az Allplan külső útvonalára kell helyezni, 
vagy a mappát megadni külső útvonalnak a Project Pilotban. 
 
2. A programban a "Szerelvények" modulban a "Szerelvények kezelése" parancsot választva a felugró ablakban a 
Külső útvonalat kell kiválasztani. 
 
3. A külső útvonalon megjelenik a két könyvtár, ezeket "Fájl"-ként, vagy az elemeket "Szerelvény"-ként kell 
kiválasztani és rákattintani a másolásra. 
 
4. Az újabb felugró ablakban javasolt az "Iroda" Célkönyvtárt kiválasztani, amelyhez minden projektből hozzá lehet 
férni. Lehetséges "Privát" vagy önálló "Projekt" mappát is választani. 
 
Előbbi esetben önállóan a felhasználó egyedi mappájába kerülnek az elemek, utóbbi esetben csak abba a projekt 
könyvtárba kerülnek és másik projektből nem lehet elérni. 
 
5. Ha az előbbi lépések megvoltak, a "Szerelvények modul "Szerelvények" parancsára kattintva a megfelelő 
Célkönyvtárból behívhatóak az elemek. 
 
 
Az importálás menete 2014-nél újabb formátumban (2015, 2016, 2017, 2018): 
 
1. A tömörített fájlból a beépített - szerelvények nevű mappa tartalmát az Allplan külső útvonalára kell helyezni, 
vagy a mappát megadni külső útvonalnak a Project Pilotban. 
 
2. Az Almenü-t megnyitva a "Fájl" -> "Adatok konvertálása az aktuális verzióba" parancsot kiválasztva meg kell 
adni a fájlokat tartalmazó mappát. Ezután, a program automatikusan végrehajtja a konvertálást. 
 
3. A programban a "Szerelvények" modulban a "Szerelvények kezelése" parancsot választva a felugró ablakban a 
Külső útvonalat kell kiválasztani. 
 
4. A külső útvonalon megjelenik a két könyvtár, ezeket "Fájl"-ként, vagy az elemeket "Szerelvény"-ként 
kiválasztani és rákattintani a másolásra. 
 
5. Az újabb felugró ablakban javasolt az "Iroda" Célkönyvtárt kiválasztani, amelyhez minden projektből hozzá lehet 
férni. Lehetséges "Privát" vagy önálló "Projekt" mappát is választani. 
 
Előbbi esetben önállóan a felhasználó egyedi mappájába kerülnek az elemek, utóbbi esetben csak abba a projekt 
könyvtárba kerülnek és másik projektből nem lehet elérni. 
 
6. Ha az előbbi lépések megvoltak, a "Szerelvények modul "Szerelvények" parancsára kattintva a megfelelő 
Célkönyvtárból behívhatóak az elemek. 
 
Az importálás menete 2014-nél régebbi formátumban: 
 
Hasonlóan az újabb formátumokban leírtakhoz. 
 

 


