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1 Nieuwigheden in Import Bestanden 

1.1 Verschillende nieuwe import bestanden 

pCon.planner 7.7. ondersteunt het importeren van de volgende bestanden:  

 OBJ 

 gITF 

 Autodesk® FBX 

 ColladaTM DAE 

 SketchupTM 2018 

 STL 

1.2 Verbeterde import van 3DS en IFC bestanden 

De import van Autodesk® 3DS-bestanden is herwerkt en verschillende bugs zijn verwijderd. 

IFC-bestanden worden nu verwerkt op een volledig nieuwe technische basis: de import verloopt sneller en de 

afhandeling is verbeterd. Wanden in IFC-modellen bevinden zich nu automatisch in dezelfde muurlagen als 

pCon.planner en kunnen gemakkelijk worden verborgen. 
 

2 Nieuwigheden in Exporteren 

De export van modellen in SKP-formaat is nu mogelijk voor SketchupTM 2017 en SketchupTM 2018. 

Het formaat PEC (pCon uitwisselingscontainer) behoudt de directorystructuur die is gemaakt in pCon.planner 

7.7 bij export. 
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3 Architectuur Elementen en Maatlijnen 

3.1 Meer mogelijkheden bij het tekenen van trappen 

pCon.planner 7.7 maakt het veel eenvoudiger om trappen te tekenen. Trappen moeten worden gemaakt van het 

laagste naar het hoogste punt. Vervolgens kunt u de Eigenschappeneditor gebruiken om de afmetingen in te 

stellen voor de staphoogte (optrede) en de totale hoogte van de trap. De nieuwe eigenschappen bieden een 

meer realistisch ogende trap. In het eigenschappenvenster kunt u de volgende kenmerken aanpassen: 

 Open of gesloten trappen. 

 Steektrap met of zonder bordes. 

 Verschillende trede profielen met verschillende lengtes en diktes.  

 Onzichtbare trapbevestiging, zichtbare trapboom of gesloten zijkanten. 

 

3.2 Individueel ontworpen ramen en deuren 

Uw vensters worden nu precies zoals u ze nodig heeft. Er zijn nieuwe opties voor dakramen, vensterstijlen kun-

nen worden toegevoegd voor dakkapellen en u kunt de richting van uw vensterbanken aanpassen. Greephoog-

ten kunnen ook afzonderlijk worden ingesteld. Deze functie is ook te vinden in het Eigenschappenvenster 
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3.3 Muren, ruimtes en plafonds 

Ruimte elementen zijn ook aangepast:  

 Plafonds kunnen met slechts een paar klikken worden ingevoegd.  

 De positie van een plafond grid kan worden aangepast in het eigenschappenvenster met behulp van de 

X- en Y- assen.  

 Klik Transparante muren aan (Tab Aanzicht, standaard stijlen) voor transparante plafonds 

 

3.4 Verdere veranderingen in ruimte en muur elementen 

Aangepast gedrag deurdrempels: pCon.planner 7.7 past automatisch de vloer aan bij de offset van deuren.  

Radiatoren: Naast de klassieke geribbelde uitstraling, kunnen nu ook radiatoren met een glad oppervlak worden 

geplaatst.   

Minimalistische muurafmetingen: Nadat u de muur heeft geselecteerd, voegt de functie Muur maatlijn alle 

maatlijnen van de muur in. Naast de totale lengte van de muur omvatten deze afmetingen de breedte van ramen 

en deuren en de afstanden tussen de wandelementen. Nu is er een praktische draai aan deze functie gegeven: 

Selecteer Muur maatlijn, druk op SHIFT en klik tegelijkertijd op de muur en u ziet alleen de maat voor de totale 

lengte van de muur. 

Snellere maatlijn updates: Veranderingen in de maatlijn stijl worden nu sneller toegepast in de tekening. Dit 

effect is vooral merkbaar in grotere tekeningen. 
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4 Verbeterde Navigatie  

U kunt uitkijken naar een betere navigatie wanneer u met pCon.planner werkt.  

4.1 Soepel zoomen door obstakels 

Wanneer u door muren en andere geometrieën zoomt, drukt u op de SHIFT-toets om een vlotte navigatie te 

garanderen. Transparante wanden en plafonds zullen u niet langer in de weg zitten bij het navigeren door uw 

plan. 

4.2 Navigeren met het toetsenbord 

In het perspectief aanzicht kunt u nu uw cursor gebruiken om naar rechts, links, omhoog en omlaag te draaien. 

Deze functies zijn een aanvulling op de bewegingen op een rechte lijn uitgevoerd door op W, A, S of D te drukken. 

4.3 Nieuwe aangrijp modus arceringen 

Klikken op gearceerde gebieden kan nu worden in- of uitgeschakeld. Standaard is deze modus uitgeschakeld. 
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5 Delen en bekijken van afbeeldingen en modellen met het nieuwe 

impress  

U kunt 3D-modellen en panoramabeelden van pCon.planner met impress bekijken. Dit is de EasternGraphics-

service voor de interactieve presentatie en het delen van uw media-inhoud. Met impress, kunt u uw media de-

len met klanten en collega's of ze toevoegen in uw blog of website. 

 Panoramische afbeeldingen worden lokaal opgeslagen. Upload vervolgens uw afbeelding bijvoorbeeld 

via uw cloudopslag.  

 Gebruik de Share-functie voor het uploaden van 3D-modellen. Het is direct beschikbaar in uw clou-

dopslag. 

 In beide gevallen heeft u een openbaar beschikbare link nodig die u kunt invoegen in impress.  

U kunt impress vinden op  impress https://impress.pcon-solutions.com/. Meer informatie over het gebruik van 

impress? Klik hier 

 

6 Tekenen en 2D Elementen 

6.1 Tekenen van rechthoeken met de vrije hand 

U  kunt nu handmatig rechthoeken tekenen. Begin met het tekenen van de rechthoek en klik in de werkruimte 

om de eerste hoek van de rechthoek in te stellen. Klik met de rechtermuisknop om het contextmenu te openen 

en klik op Selecteer tweede hoek. Hiermee kunt u de tweede hoek van de rechthoek op elk gewenst punt binnen 

de werkruimte instellen. 

6.2 Aanpassen van 2D elementen in groepen 

Met versie 7.7. van pCon.planner kunt u nu groepen van verschillende 2D elementen bewerken 

 

https://impress.pcon-solutions.com/
http://help.pcon-planner.com/en/help/index.html?impress.htm
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