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A BIM Kézikönyv Composer-t érintő részei 

 

7. A cégnél használt alkalmazások, BIM szoftverekkel kapcsolatos cégpolitika 
7.1  ArchiCAD 

… 
7.2 Egyéb támogató alkalmazások 

Irodánkban az Archicad mellett használhatók olyan tervezést támogató alkalmazások, 
amelyek megkönnyíthetik a tervezők munkáját. Ezek egy része fizetős, más részük ingyenes. A 
cégvezetés nyitott arra, hogy a dolgozók javaslatokat tegyenek ezeknek az új alkalmazásoknak 
a munkafolyamatainkba történő beépítésére a hatékonyság növelése érdekében. A dolgozók 
a javaslataikat a BIM menedzser felé küldik meg, aki a költségek és az alkalmazás ismeretében 
kiválasztja a megfelelő alkalmazást és a vezetőség felé kommunikálja az adott szoftver 
jellemzőit, hasznosságát, költségeit és a beszerzésének lehetőségét. Jelenleg az irodánk az 
Archicad mellett az alábbi támogató alkalmazásokkal dolgozik: Solibri Office, Kubus BIMCollab, 
Plannerly, Mapei Composer. 

7.1.2.1. Solibri Office 
… 

7.1.2.2. Kubus BIMCollab 
… 

7.1.2.3. Plannerly 
… 

7.1.2.4. Mapei Composer 

Cégünknél megengedett, illetve a kiviteli tervezés fázisában javasolt a Mapei Composer 
használata, amely segítségével gyártói adatbázis segítségével az Archicad-ben könnyen 
készíthetők réteges szerkezetek. Az alkalmazás egy ingyenes add-on, amit az iroda minden 
munkaállomására fel kell installálni, és amelynek funkciói ezután a fő menüsorból elérhetők. 

 

A kiegészítő jelenleg a Mapei építőanyagainak és réteges szerkezeteinek az adatbázisait 
tartalmazza, de úgy van elkészítve, hogy a későbbiekben más gyártók anyagait és rétegrendjeit 
is lehessen használni. 

Az alkalmazás az alábbi aloldalról tölthető le mind a Windows, mind a MacOS operációs 
rendszerekre készült Archicad szoftverekre, 20-tól 24-ig terjedő verziószámokkal: 

https://www.mapei.com/hu/hu/composer-alkalmazas  

Az add-on számítógépekre történő telepítését csak rendszergazdai jogosultsággal rendelkező 
kolléga végezheti. 
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Ugyanitt találhatók a használathoz szükséges oktató videók és használati kézikönyv. 

Az alkalmazásban a gyártói adatbázisból kiindulva létrehozhatók projekt specifikus, egyéni 
rétegrendek, amelyeket a tervező kollégák egymás között megoszthatnak a Rétegrend 
szerkesztőben található Import és Export funkciókkal. 

 

A felesleges fájlküldéseket elkerülendő minden projekt készítése során a forrásfájlból 
importált .xml kiterjesztésű adatbázisokat a projekt könyvtárában, annak .pln file-jai mellett 
kell tárolni a 6.4 pontban meghatározott szabályok szerint (elnevezés, mentések gyakorisága, 
stb.). 

Az add-on bizonyos időközönként értesítést küld a felhasználónak a gyártói adatbázis 
frissüléséről. Ekkor az Online frissítés… gombra kattintva az adatbázis automatikusan 
frissítésre kerül. Az Online frissítés… választása előtt az aktuális Archicad munkafájlról 
biztonsági másolatot kell készíteni. 

Az alkalmazás használható egyéni tervezés és csapatmunka esetén is. 

Amennyiben az alkalmazás használatával vagy a gyártói adatbázis karbantartásával 
kapcsolatosan bármilyen informatikai, szakmai kérdés, probléma, javaslat, igény, stb. merül 
fel, azokat a BIM menedzser részére kell elküldeni, aki ezeket rendszeresen továbbítja az 
alkalmazást készítő gyártó cég felé. Az Archicad használatát esetlegesen negatívan befolyásoló 
körülményekről (pl. elszállás, file károsodása, stb.) a BIM menedzsert azonnal tájékoztatni kell. 

Az alkalmazás konkrét használatához kapcsolódó szabályokat a 8.3.1 pontban részletezzük. 

 

… 

8.3  Attribútumok 
… 

8.3.9 A Mapei Composer attribútumai 

A Mapei Composerben található gyártói építőanyagok és réteges szerkezetek az Archicad saját 
építőanyagainak és réteges szerkezeteinek az attribútumait is tartalmazzák és ezen kívül 
néhány további tulajdonságot is. 

 

Építőanyagok: 
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Ahhoz, hogy egy Mapei építőanyagot használni lehessen, hozzá kell adni az Archicad 
építőanyagaihoz. Ezt legegyszerűbben az adott építőanyag mellé tett pipával tehetjük meg, 
vagy az Építőanyag hozzáadása ArchiCAD-hez gomra kattintva. 

 

 
Az Archicad építőanyag ablakát megnyitva megtaláljuk a felvett építőanyagot: 
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Ezek az építőanyagok is rendelkeznek mindazon tulajdonságokkal, amivel az összes többi 
Archicad építőanyag. Mivel ezekhez az anyagokhoz az attribútomok „gyárilag” lettek 
hozzárendelve, az anyagok felhasználása esetén ezeket az irodánk saját szabályzata szerinti 
jellemzőkkel kell ellátni. Vagyis a kitöltések típusát, a kitöltésminta és a kitöltésháttér tollát, 
valamint a felületet is a 8.3.3, 8.3.5 és 8.3.6 pontokban meghatározott módon kell felvenni. 

Az építőanyag neve is módosítható, de csak akkor módosítsuk, ha az feltétlenül szükséges, 
mert a gyártó adatbázis frissítésekor így duplikációk fordulhatnak elő. 

Az Összemetsződések prioritásait a 8.3.7 Építőanyagok pontban meghatározott szabályok 
szerint kell meghatározni. Vegyük figyelembe, hogy a Mapei által az adatbázisba felvett 
építőanyagok a burkoló anyagokhoz sorolható, jellemzően gyenge prioritású anyagok 
(építőipari segédanyagok), de vannak közöttük külső és belső szerkezetekhez tartozó 
építőanyagok is. A rétegrendekben lévő erős prioritású anyagok (teherviselő szerkezetek) 
Archicad építőanyagokként vannak benne a rétegrendekben. 

Az Osztályozásokat tekintve a gyártói termékek is rendelkeznek Archicad osztályozással és a 
hozzá kapcsolódó tulajdonságokkal. Ezen kívül a gyártó létrehozott egy Mapei osztályozás – 
01 jelű osztályozást is. Ebben jelenleg két további, gyártó által megadott tulajdonság szerepel, 
az építőanyag TERC kódja és anyagszükséglete. 

 

Ezek az adatok, valamint a gyártó által megadott ID és Kategóriák adatok ugyan módosíthatók, 
de javasolt ezen adatok meghagyása, hogy elkerüljük az összeakadásokat a későbbi frissítések 
során. 
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A gyártói építőanyagokhoz további tulajdonságok is hozzá lettek rendelve a gyártó részéről, 
amit az Építőanyag szerkesztő ablakban kiszürkítve látunk, ezek tehát nem módosíthatók: 

 

A fentieken túl a gyártó megadta az építőanyag lehetséges minimális és maximális 
vastagságát, amitől eltérő értéket nem lehet megadni (a Rétegrend szerkesztőben). Ezen kívül 
bizonyos építőanyagok réteg darabszámmal adhatók meg, nem pedig vastagsággal (pl. 
alapozók, festékek, stb.).   

Rétegrendek: 

 

A gyártói rétegrendek adatbázisában a rétegrendek nem szerkeszthetők. Ezért egy 
rétegrendnek az aktuális projektben történő használatához először az Új csoport gombra 
kattintva létre kell hozni egy egyéni csoportot (pl. SAJÁT RÉTEGRENDEK), majd egy egyéni 
alcsoportot (pl. SAJÁT FAL RÉTEGRENDEK). 
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Az alkalmazni kívánt rétegrendről először másolatot kell készíteni a Másolat gombra kattintva, 
majd a lemásolt rétegrendet Drag&Drop-al az alcsoportba kell mozgatni: 

 

Az így előállított rétegrend már módosítható az ablak jobb oldalán: 

 

Ahhoz, hogy a rétegrendet használni tudjuk az Archicad-ben, a rétegrend melletti ikonra kell 
kattintani, vagy a Rétegrend hozzáadása Archicad-hez gombra. 

 

 

Az új, egyéni rétegrend kódját és nevét a 8.3.8 pontban megadott szabályok szerint kell 
megadni. 
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Amennyiben a gyártó a rétegrendekhez kapcsolódóan webcímet is megad (frissítéskor 
várható), az itt szereplő weboldalra az Info gombra kattintva lehet eljutni. 

A rétegrend vastagsági értékeit (vagy réteg darabszámát) az alábbi oszlopban kell megadni. 

 

Ezt mindenképpen felül kell vizsgálni és a projektre jellemző vastagságokat kell megadni. 

A Típus oszlop beállításai a gyártó által be vannak állítva (Mag, Burkolat, Más), de azokat 
ellenőrizni és szükség esetén javítani kell, különösen akkor, ha egy építőanyagot cserélni 
kívánunk. 

A Gyártói réteg csere gombra kattintva az adott gyártói réteg más gyártói rétegre cserélhető. 

 

Ugyanakkor a mellette lévő gombra kattintva más Archicad építőanyag is beilleszthető a 
gyártói anyag helyett. 

 

A gyártói anyagok könnyen felismerhetők az építőanyag sorában található gyártói logóról. Az 
utolsó oszlopban található Info gombra kattintva a gyártó termékoldalára lehet navigálni 
további információért. 
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A táblázat közepén található Toll gombra kattintva az adott építőanyag oldalvonalára 
vonatkozó tollbeállításokat kell elvégezni: 

 

Mellette az oldalvonal láthatóságának ki- és bekapcsolása lehetséges a jelölőnégyzet 
használatával. Mindkét jellemző megadásával kapcsolatosan a réteges szerkezetekre 
vonatkozó 8.3.8 pont szerint kell eljárni. Ugyanúgy a 8.3.8 pont előírásai vonatkoznak a réteg 
választóvonal ki- és bekapcsolására, illetve azok típusának kiválasztására is. 

 

 

Végül megadható az is, hogy egy adott réteg szerepeljen-e az Archicad rétegrendben, vagy 
sem az alábbi jelölőnégyzet beállításával. 

 

Alap esetben a jelölőnégyzet legyen kipipálva és csak olyan esetekben legyen kivéve a jelölés, 
amikor az adott réteg megjelenítése a rajzon a vonalak zavaró torlódását, egymásra kerülését 
eredményeznék (lásd nagyobb léptékű tervek, illetve ábrázolás szempontjából kisebb 
jelentőségű segédanyagok, pl. alapozók, vékony rétegek mellőzhetősége).    

Ellenőrizni kell még a rétegrend felhasználhatóságára vonatkozó beállítást is, amelyet ugyan a 
gyártó már megadott, de szükség esetén módosítani kell. 
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… 

8.4  Adatkezelés 
8.4.1 Osztályozás 

Az Osztályozást a következő esetekben alkalmazzuk: 

- A projekt/terv-elemek és a hozzájuk kapcsolódó adatok rendszerezésére. Az 
osztályozás segíti az elemeket az épületben betöltött szerepük szerint 
rendszerezni. 

- Az elemekhez rendelkezésre álló tulajdonságok meghatározása - függ az elem 
besorolásától. 

- Nemzetközi osztályozási szabványok kötelező betartása a leadandó tervnél, 
modellnél. 

- A pontos adatcsere biztosítása más alkalmazásokkal, pl. IFC séma 
használatakor. 

- Feltétel alapú kiválasztás és elemkonszignáció osztályozás alapján. 
- Grafikus felülírási szabályok alkalmazása az elemek osztályozása alapján. 

Az Archicad osztályozáskezelője a Lehetőség  Osztályozáskezelő menüpontokon 
keresztül érhető el. 
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Az Archicad alapértelmezett Osztályozási rendszerrel rendelkezik (ARCHICAD 
osztályozás – v 2.0), de adott projekt esetén szükség lehet egyéb, több osztályozási 
rendszerre. Ezeket létrehozhatjuk magunk, vagy letölthetők a 
http://www.graphisoft.com/downloads/Archicad/BIM_Data.html címről. 

A Mapei Composer telepítése esetén találunk egy MAPEI osztályozás – 01 elnevezésű 
osztályozási rendszert, amely tartalmazza azokat a kiegészítő tulajdonságokat, 
amelyeket a gyártó az Archicad beépített tulajdonságain felül az építőanyagokhoz 
hozzárendelt. Ezek az Anyagszükséglet (kg/m2) és a TERC kód tulajdonságok. A jövőben 
várható, hogy a gyártó további tulajdonságokkal is fogja bővíteni a MAPEI osztályozás 
– 01 osztályozási rendszert. 

8.4.2 Tulajdonságkezelő 

A tulajdonságok opcionális, felhasználó által létrehozott adatok, amelyek egy elemhez 
hozzárendelve további, kereshető információkat - grafikusan nem megjelenő -, ún. 
metaadatokat) biztosítanak. 

Példák elemtulajdonságokra: 

• Általános besorolások (pl. Tűzállósági osztály, Hőátbocsátás, Hanggátlási érték,) 

• Nyílások (pl. Vészkijárat, biztonsági minősítés) 

• Termékinformáció (pl. modell, sorozatszám, ár) 

A tulajdonságkezelő elérhetősége az Archicad-ben: Lehetőség > Tulajdonságkezelő, 
aminek használatával elkészíthetők, törölhetők és testre szabhatók a tulajdonságok. A 
tulajdonságok elérhetősége az elemek osztályozásától függ. 
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Az elemtulajdonságok lehetővé teszik az alábbiakat: 

• Épületelemek által hordozott metaadatok betöltése a tervbe 

• Interaktív konszignációkban való listázás és kezelés 

• Információk megjelenítése címkékben, helyiségpecséteken, ajtó/ablak jelölőkben 

• Grafikus felülírással az elemek felülírása tulajdonságértékekkel 

• Különböző szoftverek közti import-export 

• Exportálás munkalapra, majd munkalapról tulajdonság adat importálása az Archicad 
elemekbe 

Célszerű az Archicad által beépített tulajdonságok használata, vagyis a bal oldali lista 
görgetésével, illetve a kereső funkció használatával ellenőrizzük, hogy az adott 
tulajdonság létezik-e az Archicad-ben és csak akkor adjunk hozzá plusz tulajdonságot, 
ha nincs a listában megfeleltehető tulajdonság. 

Az osztályozásnál említett MAPEI anyag osztályozáson belül jelenleg kétféle plusz 
tulajdonság jelenik meg, az Anyagszükséglet (kg/m2) és a TERC kód, amelyek 
sorrendben Karakterlánc, illetve Szám típusú tulajdonságok. 
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Ha a tulajdonságértékek nincsenek meghatározva, a felhasználónak kell az elem 
szintjén kitölteni az értékeket. Lehet statikus alapértelmezett értékük, ami változatlan 
marad az elem szintjén, amíg a felhasználó nem módosítja, vagy kifejezés alapú, 
(expression) által definiált. A kifejezés (expression) által meghatározott érték egy 
másik adat (pl. elemparaméter) vagy tulajdonság függvénye. 

 

8.4.4 Átalakítók, fordítók 
8.4.4.1 DWG átalakítók 
… 
8.4.4.2 IFC fordítók 

Abban az esetben, ha egy általunk létrehozott tulajdonságnak létezik megfelelője az 
IFC sémában, tanácsos megfeleltetni az IFC tulajdonságot a Tulajdonságkezelőben 
létrehozottal. Ezzel biztosíthatjuk, hogy egy másik szoftverrel történő 
információcserében ezek az adatrészletek helyesen, az IFC séma szerint kerüljenek 
exportálásra. 

A megfeleltetést az IFC fordítók Tulajdonságmegfeleltetés funkciójával végezhetjük. 
Ezután valamennyi IFC fordítóval menthető és exportálható lesz a tulajdonság. 

Az IFC fordítók elérési útvonala: Fájl > Együttműködés > IFC > IFC fordítók. Válassza ki 
az Általános parametrikus export fordítót majd kattintson a Tulajdonságmegfeleltetés 
melletti három pontra. Itt két előre meghatározott tulajdonságmegfeleltetési beállítás 
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található: IFC2x3 és IFC4. Válassza a Standard IFC2x3 tulajdonságokat és kattintson az 
IFC tulajdonságok megfeleltetése exportáláshoz gombot. Látható, hogy néhány 
szükséges megfeleltetés már elkészült azoknál az Archicad sablonfájlban található 
tulajdonságoknál, amikkel létezik egyenértékű IFC tulajdonság. 

Abban az esetben, ha a Mapei Composer által készített rétegrendek metaadatait is 
szeretnénk .ifc formátumban exportálni és más társtervezőkkel megosztani, a 
megfelelő beállításokat el kell végezni az IFC fordítóknál is. 

Válasszuk ki az IFC fordítók listájából az Általános parametrikus export nevű exportáló 
fordítót. 

 

A Beállításoknál az Adatkonvertálás mellett kattintsunk a három pontra. 
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Az Exportálandó Archicad adatoknál a kijelölt elemek mellett jelöljük még be az 
Építőanyag-tulajdonságok és az Összetevő-paraméterek melletti jelölőnégyzetet. Ezen 
beállítások mellett a Mapei Composer gyártói építőanyagai és rétegrendjei a 
tulajdonságaikkal együtt lesznek kimentve az IFC export esetén. 

A fenti beállításokat más Exportáló fordítók használata esetén is el kell végezni 
amennyiben a Mapei Composer metaadatait az IFC export esetén a továbbiakban is 
használni szeretnénk. 
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8.4.5 Konszignációk 

A konszignációk felhasználási területei: 

• elemlisták készítése (pl. ajtók, ablakok, burkolatok stb.) 

• mennyiségkimutatások (pl. területek, anyagok stb.) 

• export/import tulajdonságok értékei adatbázist kezelő alkalmazásokba/ból XLS 
formátumban 

• Minőségbiztosítás, projekt-ellenőrzések (pl. osztályozások, fóliák, általános 
adatátvitel ellenőrzése stb.) 

Az Archicad sablonfájlban korlátozott számú konszignáció van beállítva elemlista és 
mennyiségi kimutatás készítésére. Ezek jó alapok, de egy sablonfájlnak a hatékonyság 
érdekében több konszignációra van szüksége. 

Példaképpen hozzunk létre az Archicad sablonfájljából egy olyan konszignációt, amely 
a Mapei Composerben megadott adatokat (gyártó, TERC kód, anyagszükséglet) is 
tartalmazza. 

A Navigációs ablakban válasszuk ki a Konszignációk közül az Összetevők csoportból az 
ICS-02 jelű Mennyiségkimutatás listát. 

 

Az Elrendezések beállításai gombra kattintva megtaláljuk azokat a kritériumokat és 
mezőket, amik alapján a konszignációt a program automatikusan elkészíti. 
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Kattintsunk alul a Mezők hozzáadása… gombra és írjuk be a kereső mezőbe a „Gyártó”, 
„TERC kód” és az „Anyagszükséglet” szavakat, illetve válasszuk ki a keresés találataiból 
rendre a kívánt mezőket. Kattintsunk rendre a Hozzáadás gombra. 
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A hozzáadott mezők megjelennek a mezők listájában, ezek sorrendje a bal oldali fel-le 
nyíl segítségével beállítható. 
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Az elkészült konszignációban már szerepelnek a kívánt adatok: 

 

 

8.8  Feliratok 
8.8.1. Tervlappecsét 

… 
8.8.2. Címkék 

Az Archicad használata során használhatók asszociatív és elemektől független címkék. Ahol 
csak lehet, az asszociatív címkéket kell használni, hogy a lehető legtöbb kapcsolt információ 
automatikusan frissüljön a címkékben is. 

Mind az asszociatív, mind pedig a független címkékre vonatkozóan az irodai sablonfájlban 
meghatározott típusokat lehet használni, amelyek közül a leggyakoribb típusok a Kedvencek 
között is megtalálhatók. 

Az Archicad címkeválasztékán túl az irodai sablonfájl címkeválasztékában megjelenik a Mapei 
Composer rétegrendi címkéje is (MAPEI Rétegrendi címke néven). A Mapei Composer 
kiegészítő alkalmazás címke használatára vonatkozóan itt adunk részletesebb leírást. 

A kiválasztott réteges szerkezetnek az elemekhez történő hozzárendelése után az elemre 
mutatóan létrehozható az adott rétegrend címkéje a Rétegrend szerkesztő ablakban található 
Címke beállítás és lerakás gomb segítségével. 

 

(Ugyanaz a címke beállítás ablak bukkan föl, mint amit az Archicad palettájáról a Címke 
eszközre kattintással hívhatunk elő.) A szükséges beállítások után a címke a tervre lerakható 
és a rétegrend megjelenik. 
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Ha módosítunk a rétegrenden vagy más rétegrendet rendelünk hozzá az elemhez, a címkét 
frissíteni kell a Szimbólum és címke frissítés… gombbal. 

 

Lehetőség van elemtől független szimbólum lerakására is, amit különösen azokon a 
tervlapokon alkalmazunk, amelyeken a különböző rétegrendeket együttesen 
szerepeltetjük az elemektől függetlenül. 

A Szimbólum beállítás gombra kattintva egy előre definiált, Mapei Rétegrend Tárgy 
elemhez jutunk, amelyen elvégezhetők a szükséges beállítások. 

 

 

Ezután a Szimbólum lerakás gombbal történik annak elhelyezése. 
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