Adicionar um componente a Spec
Ao trabalharmos com o Plant 3D, dificilmente as configurações pré-existentes de Spec irão satisfazer a
todas as nossas necessidades. Para estes casos, junto com o Plant 3D é instalado um outro software chamado
Spec Editor. Ele pode ser encontrado dentro da pasta do Plant 3D no menu iniciar ou então no atalho na sua área
de trabalho.
Ao abrir o software você deve se deparar com a tela abaixo:

A primeira coisa que faremos será abrir uma Spec já existente de nosso projeto para que possamos editala, tome cuidado para editar as Specs na pasta Spec Sheets do seu projeto e não os arquivos originais de
biblioteca de Specs do Plant 3D.
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Após carregar a Spec, você irá se deparar com a tela de edição de Spec do Spec Editor, alguns elementos
foram destacados na imagem abaixo para melhor compreensão.
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Spec Aberta
Área de edição da Spec
Catálogo aberto
Área de edição do catálogo
Filtro do catálogo
Remove componente selecionado da Spec
Adiciona componente selecionado do catálogo a spec

Para adicionar um componente a Spec realize o seguinte procedimento:




Selecione o catálogo onde o componente que você procura está localizado (ícone 3)
Utilize as ferramentas de filtro para achar o componente desejado
Selecione o componente no catálogo depois selecione a opção “Add to Spec” (ícone 7)
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Ao dar um duplo clique na família de componentes adicionada, será possível editar cada um dos
componentes individualmente, repare que o único campo que não pode ser editado é o campo “Size” para poder
altera-lo precisaríamos alterar o catálogo.
Os campos editáveis em cada um dos componentes estarão associados individualmente com seus respectivos
Sizes, desta forma ao gerar um relatório as informações apresentadas serão as contidas nesta tabela.

Para facilitar essa edição, é possível exportar e importar as informações para uma tabela do excell conforme
mostra as imagem abaixo:

1- Exportar para o Excell
2- Importar do Excell
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Após exportar a tabela, edite as informações necessárias no excell.
Sugerimos que você utilize as ferramentas do Excell como o preenchimento automático ou o localizar e
substituir para realizar estas edições de forma mais rápida e fácil.

O Spec Editor irá perguntar se você deseja aceitar as alterações.
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Aceitar modificação
Rejeitar modificação
Aceitar todas as modificações
Rejeitar todas as modificações
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