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Motywacja do aktualizacji subskrypcji oprogra-
mowania Leica iCON Office 

(lista nowości w programie 2021) 
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W ostatniej wersji 2021 z dn. 26.11.2020 zostały wydane funkcjonalności: 

1. W programie iCON Office zaimplementowano długo wyczekiwane podkłady 
WMS/WMTS/Bing oraz listowane własne podkłady rastrowe, dzięki czemu jednym 
kliknięciem przełączymy się pomiędzy skalibrowanymi wcześniej plikami, czy serwi-
sami WMS/Bing 
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2. Wielkie zmiany zw. z zarządzaniem plikami przekrojów poprzecznych SEC.  
2.1 Możliwość ręcznego podpinania osi przekrojów, która m.in. później służy 

do wygenerowania punktów przekrojów w osi x, y. 
2.2 Nazwy warstw w pliku SEC są definiowane przez użytkownika i mogą po-

chodzić z krojonych modeli DTM, możemy zapomnieć o standardowych 
nazwach warstw przekrojów iCON Office. 

2.3 Własne nazewnictwo warstw trafia również na legendę linii przekrojo-
wych w tabelce wydruku DWG 

2.4 Automatycznie generowana legenda linii przekrojowych w tabelce wy-
druku DWG z nazwami warstw oraz nazw z przypisanej do warstw listy 
materiałów (także nowość) 

2.5 Kolory warstw oraz style linii zapisywane są teraz w pliku sec, a nie do-
myślnych właściwościach warstw całego programu. 

2.6 Lista warstw zawartych w pliku SEC jest wypełniona tylko istniejącymi 
warstwami, dzięki czemu nie musimy domyślać się jaka treść jest na której 
warstwie, aby np. zmieniać jej właściwości.  

2.7 Zaznaczamy, że pliki SEC są teraz wersjonowane po nowemu, dlatego nie 
będą mogły być otwierane w starszych wersjach programu iCON Office / 
SBG Geo 
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2.8 tworzenie przekrojów poprzecznych do jednego pliku warstwowego z 
wielu modeli DTM na raz. Dzięki temu nie musimy otwierać i kroić wielu 
modeli osobno do wielu plików sec, a potem kompletować do wydruku 
DRA wielu plików sec, tylko jeden zbiorczy.  
Każdy DTM pójdzie na wybraną przez nas warstwę z naszym opisem.  

 
2.9 Możliwe wprowadzenie kodów materiałów, które mogą zastępować na-

zwy warstw modeli MBS, czy przekrojów poprzecznych  
2.10 kolory w pliku SEC pobierane z kolorów modeli TRM w ich pierwotnym 

oknie 
2.11 Kolory warstw i ich widoczność, czy inne właściwości wyświetlania są w 

pliku sec zapamiętywane. 
2.12 Wprowadzenie legend z opisami warstw lub kodów materiałów z rozróż-

nieniem kolorów warstw, co eliminuje konieczność opisywania przekro-
jów, czy tworzenia legend, co skróci nam czas tworzenia legendy kolorów 
przekrojów. 
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2.13 Szrafowanie powierzchni warstw przekrojów, np. z MBS lub LMD 
2.14 Możliwość ręcznego tworzenia powierzchni przekrojów poprzecznych z 

wybraniem warstw przekroju, pomiędzy którymi ma ono zostać utwo-
rzone.  
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3. Zaznaczanie punktów i linii nieregularnym wielokątem z opcją wybierania całych 
obiektów wewnątrz lub także tych dotkniętych. 

 
4. Możliwość grupowej modyfikacji punktów zaznaczonych w obszarze graficznym. 

Dotąd była taka możliwość jedynie w tabeli. 
5. Auto-łączenie linii z kryterium kodu linii lub punktów, co znacznie ułatwi elimina-

cję niechcianych propozycji połączeń  
6. Wstawianie graficzne na polilinii punktu jako orto (stopka prostopadła) z rzędną 

punktu obok, którego klikamy. 

 
7. Wstawianie punktów na polilinii po odległościach 2D lub 3D 
8. Wstawianie punktów na wszystkich odcinkach polilinii, na podobnych zasadach 

jak dotychczasowe wstawianie na jednym segmencie polilinii 
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9. Lokalizacja punktu lub linii w tabeli wywołując z grafiki; dotychczas była do-
stępna tylko odwrotna metoda 

 

10. Możliwość pobrania warstw z pliku DWG/DXF lub usuwanie warstw poprzez za-
znaczenie przykładowej treści na planie sytuacyjnym:  
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11. Tworzenie modeli MBS graficzno - numerycznym touturialem krok po kroku, 
łącznie z wykorzystaniem gotowych schematów przekrojów normalnych. 
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12. Nowa funkcja łączenia modeli DTM z 3 wariantami do wyboru 
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13. Możliwość przycinania modeli DTM (TRM) przy użyciu osi i zakresu pikietaży, jak 
również ewentualnego ograniczenia poprzecznego zakresu domiarami. 

 

 
14. Możliwość szybkiego tworzenia PDF z pliku DWG 
 
15. Dalszy rozwój wydanego wcześniej, w wersji 2020, moduł wykopów pod ruro-

ciągi, polecamy wypróbować zamawiając bezpłatną wersję demo programu. 
 
16.  Możliwość włączenia/wyłączenia ścieżek na liście plików w oknie, co ułatwia 

czytelność plików do włączenia/wyłączenia, czy zmian kolorów 
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17. Zapis jednym przyciskiem wszystkich plików z niezapisanymi zmianami, otwar-
tych w tym samym oknie (zakładce) – klikając PPM na danej zakładce z niezapi-
saną zawartością 

 

 

Pełna lista zmian w jęz. ang. dla każdej wersji (2016, 2017, 2019, 2020, 2021) do-
stępna jest na stronie www.iconoffice.pl w dziale „Do pobrania” 
(http://www.iconoffice.pl/do-pobrania) 

 

Zapraszamy do złożenia zapytania o: 

- ofertę aktualizacji subskrypcji w formularzu pod adresem 3dg.xyz/subskrypcja lub 
drogą e-mail biuro@3dgeosystemy.pl. 

- udostępnienie wersji demo do testu dodatkowego modułu lub nowości pod lin-
kiem: 3dg.xyz/demo 
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