CS Vault Tools 2019 – What’s new
Verze 24.0.1
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1 Sumarizace novinek
Bonus nástroj CS Vault Tools byl pro verzi 2019 přepracovaný a přináší řadu novinek:
• Jednotná konfigurace pro celé CS Vault Tools.
• Přepracovaný modul „Najít osamocené soubory“.
• Přepracovaný modul „Vytvoř projekt“.
• Přepracovaný modul „Vault Publisher LT“.
• Nový modul „Skrýt příkazy Vaultu“.
• Nový modul „Pravidla“.
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2 Popis novinek
2.1 Jednotná konfigurace pro celé CS Vault Tools.
Konfigurace jednotlivých modulů se ovládá z jednoho centrálního okna a je tak přehlednější a
intuitivnější.

V konfiguraci lze nyní nastavit vypnutí (resp. zapnutí) jednotlivých modulů. Ve Vaultu pak budou
viditelné (dostupné) pouze moduly, které se skutečně používají a aktivně se s nimi pracuje.
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2.2 Přepracovaný modul „Najít osamocené soubory“.
Modul pro nalezení osamocených souborů byl ve verzi 2019 celý přepracovaný a přináší nové možnosti
v definici vyhledávání osamocených souborů.
Při vyhledání je možné definovat vztah souboru:
• na podřízené soubory,
• na nadřazené soubory,
• na položku (pro Vault Professional)
• na změnový příkaz (pro Vault Professional)
• na uživatelský objekt (pro Vault Professional)
Dále přibyla možnost definice přípony souborů, které se mají vyhledat.

Výsledky je nově možné exportovat jako „odkazy“ do definované složky ve Vaultu. Seznam odkazů je
pak možné jednoduše zpracovávat ve Vaultu (smazání souborů, vytvoření reportu, …)
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2.3 Přepracovaný modul „Vytvoř projekt“.
Modul pro vytvoření projektu byl zjednodušený a byly doplněny nové možnosti definice pojmenování
projektu.

Pojmenování nového projektu lze nyní jednoduše strukturalizovat a přidat do názvu např. číslo
z číselníku Vaultu.
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2.4 Přepracovaný modul „Vault Publisher LT“.
Modul „Vault Publisher LT“ byl přepracován a nyní nabízí publikaci jak ze souborů, tak z položek (v
případě Vault Professional).
Byly rozšířeny i publikační moduly a nyní je možné publikovat:
• PDF z výkresu AutoCADu,
• PDF z výkresu Inventoru,
• DXF z plechové součásti Inventoru,
• STEP z modelu Inventoru,
• SAT z modelu Inventoru,
• Převod inventorovského výkresu (IDW, Inventor DWG) do AutoCAD DWG,
• PDF z MS Word nebo MS Excel,
• Vykopírování nativních dat z Vaultu.
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2.5 Nový modul „Skrýt příkazy Vaultu“.
Nový modul „Skrýt příkazy Vaultu“ slouží pro možnost jednoduše skrýt příkazy, které se nemají ve Vault
klientu zobrazovat, např. z důvodu jednotného pracovního workflow nebo bezpečnosti.

2.6 Nový modul „Pravidla“.
Modul „Pravidla“ přináší do Vault Tools možnost definice restrikcí, které napomáhají jednotnosti
pracovního workflow.

Jednotlivé restrikce se aktivují při změně stavu dokumentu, položky nebo změnového příkazu a
„pohlídají“ uživatele, aby dokumentace, která se schvaluje byla po formální stránce korektní a bylo ji
možné např. odeslat do informačního systému.

Více na www.cadstudio.cz/vaulttools
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