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▪ Nové ikony / loga

Nový vzhled prostředí



▪ Pro všechny 3D skenery je nově dostupný systémový panel. Tento panel uživatele informuje o 
stavu 3D skeneru, nabízí jeho kalibraci, konfiguraci, optimalizaci pozičních bodů a dostupné 
funkce C-Track. Pro nový HandySCAN BLACK dostupný i HDR mód.

Systémový panel 



▪ Nová verze programu Vxelements uživatele chrání před exportováním dat bez dosažení 
nejvyšší přesnosti. Uživatel nemůže vyexportovat sken bez přepočtu „objemové přesnosti“. Při 
tomto přepočtu program pomocí algoritmu zpřesní naskenované data díky mnoha snímkům 
pozičních bodů. Pokud je SCAN označen vykřičníkem, přepočet nebyl ještě vykonán. Pro 
export dat je nutné přepočet provést.

Volumetrci accuracy pro HandySCAN



▪ Clipping plane ořezová rovina

▪ nově umístěna ikona v panelu nástrojů, plně interaktivní ve 3D vieweru. (Pozor ořezaná data jsou 
smazána, ne pouze skryta jako tomu bylo doposud)

▪ Nové Remove Background – Odstranění pozadí

▪ Nové Clipping Reference – odstranění okolních dat podle reference

▪ Reference může být CAD, polygonová síť, nebo sken ve formátu .csf

▪ Možnost rychlého očištění skenu na základě použité reference

Nové ořezové nástroje



▪ Nové interaktivní pohledy

▪ Navigační "kostka" (3D interactive viewpoint) nově přidáno v levém dolním rohu pro snadné natáčení 
pohledů

▪ Zpět & Vpřed zobrazení pohledů přidáno pod klávesové zkratky (Ctrl+Shift+Z, Ctrl+Shift+Y)

Vylepšená práce ve 3D vieweru



▪ Provádí obsluhu jednotlivými kroky tak jak je nezbytné pro úspěšné naskenování objektu

▪ Basic – Základní – pro všechny Creaform skenery

▪ Small part – sken drobných dílů (pouze pro HandySCAN BLACK)

Nový průvodce skenováním krok za krokem



▪ Import/Export session parameters bylo nahrazeno novým Scan Template.

▪ Nový Scan Template *.CSP obsahuje:

▪ Poziční body

▪ Ořezové objekty

▪ Veškeré parametry

Scan template



▪ Již není zapotřebí otevírat položku „edit scan“ pro úpravu naskenovaných dat. Výběrové 
nástroje máte neustále k dispozici a sken můžete rovnou upravovat před přepočtem, či po 
přepočtu stejně jako v minulosti.

Zrušení „edit scan“



▪ Import kompatibilních souborů jednoduše Drag & Drop

▪ Optimize Positioning Model přejmenováno na Optimize Volumetric Accuracy

▪ Ve Scanner Configuration je nově ukazatel/měření vzdálenosti (pouze u HandySCAN BLACK)

▪ Během skenování je možno ponechat zobrazení CAD modelu

▪ Vylepšeno zobrazení skenovacích linií

▪ Ukládání projektu Save session je nyní mnohem rychlejší

▪ Náhled hranic skenu

▪ Celkově vylepšen výkon 3D vieweru 

▪ Sjednocené zobrazení dočasných pozičních značek do jediné barvy - růžová

▪ Contextual Help je dostupný pouze online (lze stáhnout)

▪ Vylepšení HDR modu 

Další vylepšení
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Creaform support portal



Děkuji za pozornost.  

OTÁZKY?


