
Hlavními novinkami verze 17 jsou zcela nové jádro 
pro modelování vazníků a program pro správu projektů  
Truss Project Manager.

Nové modelovací jádro 

V programu Truss 2D bylo vytvořeno nové modelovací 
jádro zodpovědné za tzv. „Osazení“. Nové jádro je 
založeno na principech obecného modelování a 
odstraňuje většinu topologických limitů předcházejících 
verzí. Lze tedy vytvářet i zcela obecné vazníky přesně 
dle přání zákazníků a používat konstrukční detaily, které 
doposud nebylo možné vytvořit.

Hlavními změnami jsou:

• Neomezený počet dílců ve styčníku
• Libovolné řezání konců dílců včetně konkávních řezů
• Excentrické připojení dílců do styčníků
• Neomezená práce s deskami (možnost libovolného  
  vkládání či odstraňování desek)
• Vícenásobné trámové rošty, libovolné umístění výztuh
• Obecné montážní spoje pro spojování částí vazníků

Verze 17 umožňuje využít pro modelování vazníků jak 
nové, tak původní modelovací jádro. Z důvodu plynulého 
přechodu na nový způsob modelování zůstalo maximálně 
zachováno uživatelské prostředí programu.

Další novinky

• Dvě paralelní verze na jednom počítači – Na jednom 
  počítači lze mít nainstalovány dvě verze programu, 
  což usnadní přechod na novou verzi.
• Podklad dxf/dwg v programu Truss 2D
• Kombinační pravidla pro zatěžovací stavy fotovoltaikou
• Nové nástroje pro slučování styčníků a odpojování dílců
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Hlavní funkce programu:
• Správa a evidence úloh vytvořených v programu  
  Truss 3D
• Sdílení informací o projektech a souvisejících  
  souborů
• Parametrické třídění, filtrace a vyhledávání  
  projektů, úloh či vazníků
• Operace pro vybrané (hromadné seznamy řeziva,  
  styčníkových desek apod.)
• Tvorba 3D modelů pro web

Základní technické parametry:
• Databázový program s daty umístěnými v cloudu
• Dokumentované API (možnost propojení 
  s dalšími programy)
• Vlastní správa uživatelských účtů
• Možnost zálohy vlastních dat

I když používání Truss Project Manageru výrazně 
zjednodušuje správu projektů, je možné ostatní programy 
stále využívat zcela samostatně.

Truss Project Manager

Truss Project Manager (TPM) je zcela 
nová součást produktu Truss4, která 
slouží ke správě úloh a projektů. Jedná se 
o databázový program, který navazuje na 
cloudové úložiště dat. Umožňuje tak snadnou 
organizaci a sdílení dat v rámci firmy. 
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Licence  (balíček programů - Truss 3D, Truss 2D, Truss Project Manager a Truss Explorer)           Cena

Základní licence                  120.000,--   Kč/rok

Přídavná licence (další klíče k základní licenci)                  12.000,--   Kč/rok 
(Uvedené ceny jsou bez DPH)

Cena zahrnuje:
• Aktualizace programů   • Podpora včetně školení   • Odborné poradenství
• Cloudové úložiště   • Licence statického programu Fin EC

Cenové podmínky:
Balíček Truss4 (programy Truss 3D, Truss 2D,  
Truss Project Manager a Truss Explorer) je poskytován 
formou nájmu za následujících cenových podmínek:


