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Nowości w Service Pack 2 CADKON+ 2021 
 

Service Pack 2 CADKON+ 2021 zawiera ulepszenia i poprawki dla CADKON+ ARCHITECTURE, 

CADKON+ RC i CADKON+ BASIC wersje 2021. 

 

Jest przeznaczony dla wszystkich licencji komercyjnych CADKON+ 2021 (wersja 21.0.0074) albo 

CADKON+ 2021 SP1 (wersja 21.1.0034). Są to instalacje pobrane (lub udostępnione na nośniku) 

przed 18 Stycznia 2021r., czyli datą wydania Service Pack 2. Instalacje pobrane po tej dacie zawierają 

już dodatek Service Pack 2, dlatego nie trzeba go instalować osobno. Dokładną wersję 

zainstalowanego CADKON+ można zweryfikować poleceniem „_CKABOUT” lub „AbRcAbout” 

bezpośrednio w CADKON+. 
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Ogólne informacje o instalacji dodatku Service Pack 
 

CADKON+ Service Pack jest częścią instalatora online CADKON+. Niezależnie od zainstalowanej już 

wersji CADKON+ 2021, aktualizacja online programu wykona aktualizacje wszystkich wymaganych 

plików do ich najnowszych wersji.  

Instalacja Service Pack odbywa się przy użyciu zaktualizowanego pliku .exe CADKON+ 2021 

(SetupCadkonPlus_2021.exe). Po uruchomieniu pliku .exe program instalacyjny automatycznie ustali, 

czy CADKON+ 2021 jest zainstalowany, czy nie i zaoferuje jedną z następujących opcji:  

 Zaktualizuj CADKON+ (w przypadku znalezienia starszej wersji niż CADKON+ 2021 na danym 

komputerze). 

 
 

 Zainstaluj CADKON+ (w przypadku, gdy nie znaleziono na danym komputerze starszej wersji 

niż CADKON+ 2021). 
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 Skonfiguruj CADKON+ (w przypadku, gdy aktualizacja programu nie jest dostępna, a na 

komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja CADKON+ 2021). 

 
 

Instalacja na komputerze z już zainstalowanym CADKON+ 2021 

 

 

Otrzymałeś plik instalacyjny SetupCadkonPlus_2021.exe 

jako link w wiadomości e-mail od firmy Graitec lub możesz 

go pobrać ze strony www.cadkon.eu. 

W celu pobrania ze strony www.cadkon.eu musisz się zalogować (zarejestrować) i przejść do sekcji „MÓJ 
CADKON+“  „Dokumenty i aktualizacje“.   

  

http://www.cadkon.eu/
http://www.cadkon.eu/
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Proces instalacji 

Jeśli na komputerze jest już zainstalowany program CADKON+ 2021, wykonaj następujące czynności:  

1. Pobierz zaktualizowany plik instalacyjny SetupCadkonPlus_2021.exe. 

2. Zamknij CADKON+. 

3. Uruchom pobrany plik SetupCadkonPlus_2021.exe. 

4. Kliknij „Zaktualizuj CADKON+“ i kontynuuj instalację. 

5. Po zakończeniu instalacji kliknij „Zakończ“. 

 

Ważne: Aktualizacji programu nie można odinstalować oddzielnie.  

Uwaga: Po zainstalowaniu Service Pack 2, dodatek Słowacki (dodatek modyfikujący dane wyjściowe 

CADKON+ Architecture na język Słowacki) również zostanie zaktualizowany. 

Weryfikacja wersji Service Pack 2 

Jeśli potrzebujesz zweryfikować zainstalowaną wersję Service Pack 2, wykonaj następujące czynności:  

1. W menu START (Windows) przejdź do Panel Sterowania/Programy/Programy i funkcje.  

2. Na liście wszystkich zainstalowanych programów znajdź CADKON+ 2021.2. W szczegółach 
rekordu znajduje się etykieta wersji 21.2.8 i data instalacji.  

 

Instalacja na komputerze bez CADKON+ 2021 
 

Możesz zainstalować CADKON+ 2021 na komputerze bez 

zainstalowanego wcześniej programu używając 

zaktualizowanego pliku .exe SetupCadkonPlus_2021.exe, 

który otrzymałeś jako link w wiadomości e-mail od firmy 

Graitec lub możesz pobrać ze strony www.cadkon.eu. 

Aby pobrać program ze strony www.cadkon.eu, musisz się zalogować (zarejestrować) i przejść do sekcji 
„MÓJ CADKON+”. 

http://www.cadkon.eu/
http://www.cadkon.eu/


   
Nowości CADKON+ 2021 Service Pack 2 

  

  www.cadkon.eu                                                                                                      6                              © Copyright 2021 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.  

 
 

Instrukcję instalacji możesz znaleźć w Podręczniku Instalacyjnym, który jest dostępny po uruchomieniu 
instalacji CADKON+. 

Uwaga: Instalacja na nowym komputerze przy użyciu pliku .exe SetupCadkonPlus_2021.exe zawsze 
wykona nową czystą instalację, która obejmie wszystkie oficjalnie wydane aktualizacje programu (Service 
Pack, Hotfix itd.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Nowości CADKON+ 2021 Service Pack 2 

  

  www.cadkon.eu                                                                                                      7                              © Copyright 2021 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.  

Rozwiązane wspólne problemy dla CADKON+ ARCHITECTURE, RC 

and BASIC 
 

Ogólne 

 Po otwarciu rysunku i uruchomieniu programu, w niektórych przypadkach ekran powitalny 

programu CADKON+, który nakłada się na otwarty rysunek, pozostaje widoczny. 

 Podczas instalacji na komputerze, na którym nie był jeszcze instalowany CADKON+, szablony 

*.dwt nie instalują się. 

 Niefunckjonalne rodzaje linii Radio naziemne i Radio podziemne podczas instalacji dodatku 

językowego SK. 

 

Rozwiązane problemy dla CADKON+ Architecture 
 

Opisy pomieszczeń 

 Program ulega awarii podczas uruchamiania funkcji edytowania opisów pomieszczeń lub 

menedżera opisów pomieszczeń na rysunku ze zduplikowanymi opisami pomieszczeń. 

 Uszkodzone atrybuty opisu pomieszczenia, jeśli opis jest uwzględniony w wyborze Edycji 

konstrukcji stropu. 

 Na specyficznych rysunkach Menedżer opisów pomieszczeń powiela opisy pomieszczeń, po 

użyciu przycisku Anuluj. 

 

Rozwiązane problemy dla CADKON+ RC 
 

Zgodność rysunków 

 Rysunek utworzony w CADKON RCD, który zawiera elementy w metrach bieżących i jest 
otwierany w CADKON+ RC to pojawia się komunikat o błędzie „Próbujesz otworzyć rysunek 
z nowszej wersji“ i elementy w metrach bieżących zachowują się jak obiekty PROXY – nie są 
wyświetlane, a ich opis zawiera znak „?“. 

 Jeśli rysunek nie jest utworzony z aktualnego szablonu CADKON-RC-PL.dwt, wszystkie funkcje 
definiowania prętów wyświetlą komunikat o błędzie „Unknown exception“. 

Inne 

 W szczególnych przypadkach tekst (null) dla średnicy pręta jest wyświetlany w zestawieniu 

 Podczas wielokrotnego kopiowania za pomocą funkcji „Kopiowanie 2D & 3D“ – druga kopia 
zawiera błędy. 

 „Etykieta rodziny prętów“ powoduje awarię programu w określonych przypadkach. 

 Funkcja „Scal / Podziel etykietę“ uszkadza rysunek w pewnych okolicznościach. 
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Wsparcie techniczne 
 

W przypadku problemów technicznych z instalacją lub funkcjonalnością CADKON+ prosimy o kontakt 
z naszym działem pomocy technicznej.   
 
Zaloguj się http://helpdesk.cadkon.eu/ 
Rejestracja http://helpdesk.cadkon.eu/Registration/Index 
Zapomniałeś hasła http://helpdesk.cadkon.eu/Account/ForgotPassword 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADKON i logo CADKON są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do AB Studio 
Consulting+Engineering s.r.o. 

Wszystkie inne marki, nazwy produktów i znaki towarowe należą do ich właścicieli. 
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