Separera stora filer i efterhand
SKAPA EN NY RITNINGSFIL
Om projektfilen blivit stor och tungnavigerad och filen innehåller både
modell och layouter kan följande göras för att separera filens ritningar
från modellen - med uppdaterade sökvägar för placerade Views:
Öppna ordinarie fil (inkluderar modell och layouter).
Gå till Drawing Manager och se till så att alla vyer är OK (=länkar
fungerar och de är uppdaterade). Gör en Spara.

Starta ytterligare en Archicad-session och spara som Ritningar.pln. Denna fil ska alla
layouter (ritningarna) från ordinarie fil överföras till.
Ha nya ritningsfilen aktiv (dvs. var i den filen) och öppna paletten Organiser.
Aktivera Layout-ikonen i översta raden av Organiser i båda kolumnerna.
I den vänstra kolumnen, klicka på knappen högst upp till vänster och välj er modellfil
(=originalfil)
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Skapa en ”dummy” layout och lägg högst upp i högra kolumnen (man kan inte radera
övriga mappar/tomma layouter annars). Markera alla undermappar med innehåll och välj
delete (också i högra kolumnen).

Markera originalfilens huvudmapp för alla layouter i palettens vänstra kolumnen (med
originalfilens innehåll).
Markera även huvudmappen för layouter (nya filen med noll innehåll) i den högra kolumnen
Klicka på Import-knappen i den vänstra kolumnen
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Efter import av ritningar är gjord i den nya filen, radera dummy-ritningen och se därefter om
alla era ritningar med vyer går till er huvudfil i er nya ritningsfil Kontroll görs under Drawing
Manager-paletten)

Alla länkar ska automatiskt ha uppdateras med de nya sökvägarna om man använder denna
metoden, dvs i den nya Ritningar.pln-filen är alla inkluderade Views (som ligger på Layouter)
sökvägar externa.

När ritningarna är checkade i den nya ritningsfilen, spara. Därefter kan alla layouter i
originalfilen raderas (dock måste det finnas en ”dummy”-layout).
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