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Dokładamy wszelkich starań, aby zawartość naszej dokumentacji była kompletna, dokładna i aktualna. Jednak ze względu na ciągły rozwój oprogramowania nie możemy 
zagwarantować, że informacje są zawsze w pełni poprawne. 
Zabiegamy, aby w kolejnych wersjach wprowadzać poprawki błędów lub przeoczeń, które zauważymy lub zostaną nam zgłoszone. Imos nie ponosi odpowiedzialności za bez-
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informacji. Informacje w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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1. Źródła informacji 
Oprócz dokumentacji szkoleniowej imos udostępnia swoim klientom dodatkowe źródła informacji o produkcie. 

1.1 Pomoc Online 

imos CAD i Organizer są wyposażone w funkcję pomocy online. 

Pomoc online w Organizerze imos        Pomoc online w imos CAD    

                                                                                    

1.2 imos iX Support Center* 

Centrum wsparcia imos iX można znaleźć pod adresem www.imos3d.com w zakładce “Service”. 

Bezpośrednio pod linkiem: https://www.imos3d.com/en/service/ix-support-center. 

Po zalogowaniu dostępne są następujące zakładki: 

 

 

 
  

http://www.imos3d.com/
https://www.imos3d.com/en/service/ix-support-center
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* Klienci z umową serwisową potrzebują osobistego konta użytkownika, aby korzystać z nowego iX Support Center. To konto umożliwia rów-
nież dostęp do My imos czyli internetowego systemu zarządzania danymi osobowymi i licencjami. 
Jeśli nie masz jeszcze konta użytkownika, poproś administratora imos o dane dostępowe. Czy jesteś administratorem imos? Możesz poprosić 
o aktywację poprzez żądanie konta. 

1.3 imos Knowledge* 

Oprócz licznych ofert w imos iX Support Center możesz uzyskać dostęp do imos Knowledge czyli bazy wiedzy. 

W imos Knowledge możesz znaleźć informacje o funkcjach imos za pomocą paska wyszukiwania, paska menu lub kafelków. 

 

 

 

 

* Zawartość imos Knowledge jest dostępna dla klientów z umową serwisową. 

  



 

B_01 Szkolenie: Przegląd systemu 6 / 25 

2. imos; AutoCAD; SQL Server 

Wskazówka  

imos działa w pełnej wersji AutoCAD lub wersji OEM AutoCAD  
   

2.1 Połączenie z SQL Server, imos oraz AutoCAD 

Zadania AutoCAD i imos są wyraźnie przypisane: 

 

• imos korzysta z bazy danych i różnych narzędzi (wyjaśnio-
nych w sekcji 7.) do administrowania podstawowymi danymi i 
danymi dotyczącymi zamówień. 

 

• Konstruktywne dane zamówienia są zapisywane w pliku FXF. 

 

• Dane wyjścia, takie jak listy części, transfery danych proce-
sowych i programy NC są tworzone na podstawie zawartości 
bazy danych przez imos. 

 

• imos używa programu AutoCAD do wizualizacji konstrukcji i 
do tworzenia rysunków. 

 

• Polecenia programu AutoCAD, takie jak kopiowanie, przeno-
szenie, zapisywanie lub usuwanie, nie mają wpływu na kon-
strukcję obrazu (wyjątek: aplikacja w trybie artykułu jest włą-
czona). 
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3. Imos Administracja danymi 
imos wykorzystuje dane podstawowe produktu, dane zamówienia i dane konfiguracyjne. 

4. Zarządzanie danymi 

4.1 Dane podstawowe produktu 

Imos przechowuje dane podstawowe produktów (np. materiały, powierzchnie, łączniki lub artykuły) w bazie danych.  

Ponadto imos przechowuje podstawowe dane produktu, takie jak pliki DWG łączniki lub pliki DWG materiałów i pliki JPG w systemie plików. 

Dane podstawowe produktów są przechowywane w katalogu „Library”. Katalog biblioteki znajduje się w lokalizacji domyślnej: 
C:\ProgramData\imos AG\Library\ .  

Zwykle katalog biblioteki dla instalacji Klient-Serwer znajduje się na serwerze, np. w lokalizacji “ I:\imos\Library\ ”. 

4.2 Dane zamówienia 

Order Data opisuje Twoje zamówienie wraz z jego numerem, klientem, zastosowanymi artykułami, częściami, plikami FXF i DWG, a także 
utworzonymi danymi wyjściowymi (rysunki, transfery danych procesowych, dane NC) dla zamówienia. 

Dane zamówienia znajdują się w katalogu „Factory”. Katalog Factory znajduje się w instalacji lokalnej w C:\ProgramData\imos AG\Factory\. 

Zwykle katalog biblioteki dla instalacji Klient-Serwer znajduje się na serwerze, np. w lokalizacji „I:\imos\Factory\”. 

4.3 Dane konfiguracyjne dla CAD 

Dane konfiguracyjne dla CAD znajdują się również w instalacji Klient-Serwer, w folderze z klientem “ C:\Users\<Username> 
\AppData\Roaming\imos AG\imos iX CAD OEM 2019\config\ ” lub przy użyciu pełnej wersji programu AutoCAD “ C:\Users\<Username> 
\AppData\Roaming\imos AG\imos iX CAD 2019\config\ ”. 

 

Dodatkowo kilku użytkowników może pracować z własnymi ustawieniami konfiguracyjnymi na jednym komputerze (np. poprzez współdzielony 
pulpit lub system Citrix). 
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5. Obszar roboczy imos-CAD 

5.1 Innowacje w obszarze roboczym 

 

  

imos Elements 

• Przestrzeń robocza  

„ Innovation” obszar roboczy zop-
tymalizowany pod kątem zadań 
projektanta CAD. 

• Obszar rysunku 

Wszystkie artykuły graficzne i 
konstrukcje są wyświetlane w ob-
szarze rysunku. 

• Menu 

Menu wstążki oferuje wszystkie 
niezbędne funkcje do pracy pro-
jektanta CAD. 

• Wiersz poleceń 

Wiersz poleceń programu Auto-
CAD. 

• Pasek stanu 

Pasek stanu programu AutoCAD. 

• imos Elements 

Na palecie imos Elementy znajdu-
ją się wszystkie artykuły i części. 

• imos Properties 

Paleta Właściwości imos wyświe-
tla właściwości wybranego artyku-
łu. 

• imos Article Center 

W Kreatorze Artykułów imos za-
rządza się wszystkimi utworzony-
mi artykułami. 

imos Properties 

Przestrzeń robocza 

imos Article Center 

Wiersz poleceń 
Pasek stanu 

Menu 

Obszar rysunku 
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5.2 Przestrzeń robocza PLAN 2.0 

  

• Przestrzeń robocza 

Przestrzeń robocza „PLAN 2.0” jest 
zoptymalizowana do zadań sprze-
dawcy pracującego z imos iX PLAN. 

• Obszar rysunku 

Wszystkie artykuły graficzne i kon-
strukcje są wyświetlane w obszarze 
rysunku. 

• Pasek multifunkcyjny 

Pasek wielofunkcyjny kieruje przez 
kolejne etapy etapy tworzenia planu. 

W górnej części znajdują się funkcje 
służące do projektowania pomiesz-
czenia i aranżacji wnętrza. 

Funkcje do tworzenia danych takie 
jak listy części itp., znajdują się w 
środku.  

Na dole można znaleźć różne przy-
datne funkcje. 

• Wiersz poleceń 

Wiersz poleceń programu AutoCAD. 

• Pasek stanu 

Pasek stanu programu AutoCAD. 

Wiersz poleceń Pasek stanu 

Obszar rysunku 

 

Przestrzeń robocza 

Pasek multifunkcyjny 
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6. Ustawienia imos-CAD 

6.1 imos Opcje 

Imos Opcje umożliwiają zmianę ustawień. Podczas instalacji serwera klienta powinieneś dopasować te ustawienia do swojego administratora 
imos! 
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6.2 Manager Wizualizacji 

Menager Wizualizacji odpowiada za widoczność danych artykułów w obszarze rysunku. 

 

 

Sześć dowolnie definiowalnych poziomów szczegółowości 
znajduje się w obszarze Tryb. Właściwości odpowiedniego po-
ziomu wyświetlania wizualnego znajdują się w obszarze Usta-
wienia. 

 

Ustawienia typów wizualizacji są istotne dla wyświetlania. 

Tutaj pokazano przykład wizualizacji konstrukcji z profilami, kontu-
rami wewnętrznymi… 
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7. iXplorer i Article Center 

7.1 Struktura 

iXplorer ma dwie palety 

• imos Elements 

• imos Properties 

Ponadto dostępna jest paleta 

• imos Article Center 

 

7.1.1 imos Elements 

Na palecie imos Elementy znajduje się drzewo strukturalne  

elementów. 

 

7.1.2 imos Properties 

Paleta imos Właściwości składa się z dwóch bloków: 

 

 

  

 

7.1.3 imos Article Center 

Wszystkie artykuły w bazie danych można wybrać z tej palety. 
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7.2 Manager Elementów 

Manager Elementów jest przeznaczony do obsługi danych podstawowych produktów. 

 

Manager Elementów znajduje się: 

 

  

 
Z drugiej strony, Manager Elementów może być również używany w Organizerze całkowicie niezależnie. 
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• Struktura 

Wyświetlana jest tutaj 
struktura obiektów bazy 
danych (zasady konstruk-
cji, części, połączenia, ma-
teriał). 

• Biblioteka główna 

Wyświetlane są wszystkie 
zasady przypisane do ele-
mentów. 

• Ustawienia elementów 

Wszystkie cechy i definicje 
wybranej zasady znajdują 
się w ustawieniach elemen-
tu. 

• Zmienne i ulubione 
Możesz także dodać ko-
lumnę dla zmiennych i 
ulubionych. 

Zmienne 

Ustawienia elementów 

Ulubione 

Zasady Struktura 
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7.3 Manager Zmienne Artykułu 

Manager Zmienne Artykułu umożliwia zarządzanie zmiennymi. Wartości zmiennych można ustawić w odniesieniu do zamówienia lub pojedyn-
czego artykułu.  
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7.4 Kreator Artykułów 

Kreator Artykułów został opracowany specjalnie z myślą o konstrukcjach parametrycznych np. do zmiennych konstrukcji szafek. Artykuły 
można w każdej chwili modyfikować pod względem wymiarów lub konstrukcji. Artykuł jest wymieniony w Kreatorze Artykułów imos i wsta-
wiony do zamówienia za pośrednictwem kreatora. 

 

 

  

Menu bar 

Ustawienia 

Wymiary 
Struktura artykułu 

Podgląd schematyczny 
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7.5 Kreator Elementów 

Kreator Elementów umożliwia swobodną konstrukcję części w obszarze roboczym. 
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7.6 Kreator Obiektów 

Kreator Obiektów to także narzędzie do swobodnego konstruowania części. Generuje on części 3D na podstawie rysunków i rzutów bocznych. 
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7.7 Wizard Konturów 

Wizard Konturów umożliwia użytkownikowi przeniesienie narysowanych pollini do bazy danych. 
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8. imos Organizer 
 

Organizer służy do pracy z zamówieniami, a także generowania danych wyjściowych. Dodatkowo umożliwia zarządzanie bazami danych. 

Manager Elementów przeznaczony jest do obsługi danych podstawowych produktów, jest również zintegrowany z Organizerem, dzięki czemu 
aktualizacja danych podstawowych produktu może być przeprowadzana bez otwierania imos CAD. 

8.1 Inspiracje, Manager Zamówień, Manager Produkcji 

  

Inspiracje 

Tutaj możesz wykorzystać inspiracje projektowe do zarządzania 
swoją ofertą. 

Manager Zamówień 

Tutaj masz dostęp do danych swojego zamówienia. 

Manager Produkcji* 

Za pomocą Managera Produkcji można przenosić części z za-
mówień złożonych do zlecenia produkcyjnego. 

* “Manager Produkcji” jest opcjonalny i nie jest dostępny w pod-
stawowej wersji imos. 
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8.2 Manager Elementów, Analizer 

  

Manager Elementów 

Tutaj masz pełny dostęp do Managera Elementów. 

Analizer* 

Za pomocą Analizera możesz przypomnieć sobie każdy 
element danych i przeanalizować, gdzie jest używany i ja-
kiego elementu danych używa.  

* “Analizer” jest opcjonalny i nie jest dostępny w wersji pod-
stawowej imos. 
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8.3 Integracja 

  

Integracja* 

Integracja oferuje funkcje importu i eksportu. 

* “Integracja” jest opcjonalnym dodatkiem i nie jest dostępna w pod-
stawowej wersji imos. 
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8.4 System 

 

  

System 

Poprzez zakładkę System możesz zarządzać wszystkimi bazami danych 
,użytkownikami i ich uprawnieniami . 
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8.5 iFurn Katalog * 

iFurn Katalog udostępnia do pobrania kompletne katalogi okuć i materiałów (np. Hettich, Blum, Grass, Egger itp.), następnie można je zainsta-
lować w bazie danych imos. Dostęp do Katalogu iFurn online można znaleźć w Organizerze w zakładce APP. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* iFurn Katalog jest opcjonalny i nie jest zawarty w podstawowej wersji imos.  



 

B_01 Szkolenie: Przegląd systemu 25 / 25 

9. iFurn Online * 
Za pomocą iFurn Online, użytkownik ma możliwość wyszukania indywidualnych okuć lub zestawów łączników w zależności od sytuacji, wczy-
tanie ich i wkomponowanie w projekt. IFurn Online można znaleźć w Skanerze Połączeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* iFurn Online jest opcjonalny i nie jest zawarty w podstawowej wersji imos. 


