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Instalace Hotfix 1 pro CADKON+ 2019 
 

Hotfix je určen pro produkty CADKON+ Basic 2019, CADKON+ Architecture 2019 a CADKON+ MEP 

2019. Jeho obsahem jsou důležité opravy a aktualizace. 

Je určen pro všechny komerční instalace CADKON+ 2019 obsahující Service Pack 1 (sestavení 

9.1.0091). Jedná se o instalace nově stažené (příp. dodané na instalačním médiu) nebo aktualizované 

od data 29.04.2019, to byl datum uvedení Service Pack 1.  

Instalace CADKON+ 2019 nově stažené po datu 20.05.2019 již Hotfix 1 obsahují a není jej proto nutné 

instalovat. Verze sestavení obsahující Hotfix 1 je 9.1.0099. 

Přesné sestavení nainstalovaného CADKON+ lze ověřit příkazem „_CKABOUT“, zadaného přímo 

v prostředí CADKON+.  

Popis instalace: 

1. Stáhněte instalační balíček Hotfix1 pro CADKON+ 2019.  
2. Poklepáním na stažený soubor SetupCadkonPlus_2019_Hotfix1_SP1.exe spustíte instalaci 

Hotfixu 1. 
3. Instalační program automaticky detekuje příslušný CADKON+ (viz informace výše), objeví se 

dialog pro zahájení instalace a po použití tlč. Nainstalovat se provede update Vaší stávající 
verze CADKON+ 2019. 

 
Poznámka: Pokud již CADKON+ obsahuje instalaci Hotfix 1, instalace Hotfix 1 se ukončí s hláškou 
„Tato verze CADKON+ 2019 je již nainstalovaná.“ 
 
 
 

Vyřešené problémy společné pro CADKON+ Basic, CADKON+ 

Architecture a CADKON+ MEP 

 

 Selhání programu při manipulaci (posun, kopie, otočení atd.) se šrafy, pokud jsou k jejich 

hranicím vykresleny plně asociativní kóty. 

 Prostředí Toolbarů (nástrojových panelů) není přizpůsobeno velikosti DPI písma systému 

Windows. 

 Špatná kvalita výstupu textu v rámci příkazu Publikuj. 

 Náhodné selhání a následné chybné fungování základních editačních příkazů (zaobli, zkos, 

přerušit v bodě, ořež, prodluž atd).   

 Nefunkční otevření a import DGN formátů (chyba „Unknown import error“). 
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Vyřešené problémy CADKON+ Architecture 

 

 Náhodné selhání programu při použití funkce Prostupy dialog. 

 Chybně nastavena barva popisů, pokud je text tvořen Mtextem. Popis nerespektuje barvu dle 

hladiny, ve které je text vložen. 

 V uživatelských tabulkách se chybně vyhodnocuje víceřádkový text, pokud má dva a více 

řádků. 

Vyřešené problémy CADKON+ MEP 

 

 Náhodné selhání programu při použití funkce Prostupy dialog. 

 Chybně nastavena barva popisů, pokud je text tvořen Mtextem. Popis nerespektuje barvu dle 

hladiny, ve které je text vložen. 

 Předimenzované stoupací potrubí u řezů kanalizace v podlažích. 

 V řezech kanalizace v podlažích si funkce nepamatuje naposled zadanou hodnotu pro 

minimální dimenzi stoupačky. 

 Náhodné selhání funkce Výpočty vody a cirkulace při změně tolerancí. 

 Nesprávný export do programu DIMOS od společnosti PROTECH pokud vedlejší větev 

odskakuje dolů. 

 

 

 

Technická podpora  
 

V případě technických potíží s instalací či funkčností CADKON+ nás neváhejte kontaktovat 
prostřednictvím našeho Helpdesku.  
 
Přihlášení: http://helpdesk.cadkon.eu/ 
Registrace: http://helpdesk.cadkon.eu/Registration/Index 
Žádost o zapomenuté heslo:  http://helpdesk.cadkon.eu/Account/ForgotPassword 
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