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SURFCAM 2022.1 – Co je nového 
 
 

 
 

 
 

Tento dokument obsahuje obecný přehled nových funkcí v systému SURFCAM 2022.1. 
Aby bylo možné spustit SURFCAM 2022.1, musí aktualizační servis platit nejméně do dubna 2022 nebo déle. 

. 
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Instalace 

 

SURFCAM 2022.1 používá aktualizovaný proces instalace, který najednou instaluje všechny požadované 
komponenty. Během tohoto procesu jsou nainstalovány následující komponenty:   

• Základní utility, DirectX, SolidWorks Document Manager  

• CLS 2022.1 – správce licencí byl aktualizován na verzi 2022.1 a je nyní umístěn přímo v instalačním adresáři 
SURFCAM (není nadále zobrazován na liště operačního systému).  

• SURFCAM a spouštěcí obrazovka  

• Nástroj pro migraci dat  

• SURFCAM knihovna nástrojů  

POZNÁMKA: Instalace je nyní plně obsažena pouze v jednom spustitelném souboru, který je součástí 
instalačního disku nebo je stažen pomocí odkazu. Úvodní obrazovka obsahuje informace o instalované verzi. 
Další jazykové verze systému SURFCAM jsou distribuovány jednotlivě. 

Úplný postup instalace SURFCAM a další podrobnosti najdete v samostatném dokumentu s pokyny k instalaci 
2022.1. 
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Nejdůležitější informace o verzi 

 

Mezi hlavní novinky verze 2022.1 patří: 

 

- Změny v instalaci a konfiguraci 

- HxGN Manufacturing Suite (Designer) 

- Aktualizace NCSIMUL 2022.1 

- Updated Tool Library (SQL Database) 

- CLS Update 

- Aktualizace spouštěcí obrazovky 2022.1 

- Aktualizace nástroje pro migraci 

- Aplikace knihovny nástrojů 

- Klasické 3osé operace 

- Hladiny upínek ve verifikaci 

- Manažer operací – výrobní čas operace 

- 2osé Waveform – výpočet na více jádrech 

- EditNC verze 12.1 

- Aktualizace zobrazení 

- Aktualizace překladačů 

- Opravy chyb 
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Důležité informace 

Podpora operačních systémů  

Společnost Microsoft v lednu 2020 ukončila podporu pro Windows 7.   

Společnost Hexagon ukončila podporu systémů Windows 7 a Windows 8.1 pro své produkty, které jsou 
vydávány od roku 2020. 

Vzhledem k tomu, že dodavatelé klíčových komponent zrušili podporu operačních systémů Windows 7, 8 a 8.1, 
naše verze 2021/2022 tyto operační systémy nepodporují.   

Aktualizujte operační systém na Windows 10, abyste mohli produkty společnosti Hexagon používat na 
podporované platformě a bez případných komplikací.   

Další informace naleznete na stránce http://surfcam.com nebo v instalační příručce.  

 

 

 

Minimální platnost aktualizačního servisu 

Pokud chcete spustit a využívat SURFCAM 2022.1, je nutné mít platnost aktualizačního servisu s datem duben 
2022 nebo novější. 

HxGN Manufacturing Suite (Designer 2022.1) 

DESIGNER lze zvolit pro instalaci společně se SURFCAM 2022.1. DESIGNER je podporován pouze na 
platformě Windows 10. Platformy Windows 7, 8 a 8.1 nejsou podporovány. 

NCSIMUL Essential 2022.1 

NCSIMUL Essential lze rovněž zvolit pro instalaci společně se SURFCAM 2022.1. Aplikace NCSIMUL Essential 
je podporována pouze na platformě Windows 10. Platformy Windows 7, 8 a 8.1 nejsou podporovány. 

  

http://surfcam.com/
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Instalace a konfigurace 

Nové doplňky instalačního programu pro instalaci SURFCAM 2022.1: 

Knihovna nástrojů SURFCAM 
Knihovna nástrojů SURFCAM byla přesunuta na Microsoft SQL Server. Tato aktualizace umožní mnohem širší 
sdílení knihovny nástrojů v rámci firemní struktury a umožní snadnější používání a vytváření nových databází.  

Rozšiřování knihovny nástrojů dále umožní lepší využití knihovny při výpočtech drah nástrojů a usnadní 
přidávání nových typů nástrojů a budoucí podporu držáků. Z této aktualizace bude těžit také simulace NCSIMUL 
a postprocesing. 

Tato nová databáze také zvyšuje zabezpečení sítě, což IT oddělení vyžaduje pro splnění přísnějších 
podnikových norem. 

Dále byl vytvořen nový správce knihovny nástrojů SURFCAM, který pomáhá při převodu z předchozích verzí na 
SQL Server a také při správě databázových připojení. 

Během instalace se nainstaluje server MS SQL Express 2019. 

HxGN Manufacturing Suite 2022.1 (Designer) 
SURFCAM 2022.1 obsahuje možnost instalace CAD řešení HxGN Manufacturing Suite. Jedná se o bezplatný 
doplněk pro všechny koncové uživatele, kteří mají platný aktualizační servis (maintanance).   

 

POZNÁMKA: Pro úplnou instalaci je nutné používat podporovaný operační systém Windows 10 - platformy 
Windows 7 a 8 nejsou pro tuto aktuální verzi 2022 podporovány. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se 
podpory operačních systémů se obraťte na svého prodejce.  
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NCSIMUL Essential 2022.1 
NCSIMUL Essential je nově přidanou možností pro verzi SURFCAM 2022.1. Předchozí instalace představovaly 
samostatný balíček, který bylo možné kombinovat a rozšířit tak funkce simulace. Poslední verze NCSIMUL 2022 
je nyní přibalena společně s instalátorem SURFCAMu, aby přinesla nejnovější aktualizace a kombinovanou 
použitelnost s jednoduchou a bezproblémovou instalací a integrací. 
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Aktualizace CLS 
Při instalaci SURFCAM 2022.1 je prováděna aktualizace manažera licencí. Ten bude nainstalován jako součást 
samotného produktu SURFCAM, je k dispozici ve spouštěcí obrazovce, viz níže:   

 

Poznámka: U uživatelů, kteří mají licenci Sentinel RMS Network, je nutné zajistit, aby na serverových počítačích 
měl Sentinel RMS správce licencí verzi 9.7 nebo vyšší (doporučuje se 9.7.0). Tato utilita je k dispozici na 
následující cestě "C:\Program File\Hexagon\SURFCAM 2022.1\Apps\Security". Dále si uživatel může 
prostřednictvím portálu podpory společnosti Hexagon stáhnout Pokyny k instalaci licenčního serveru. 

Nástroj pro migraci SURFCAM   
Aktualizovaný nástroj pro migraci dat, který je součástí spouštěcí utility SURFCAM 2022.1 Launcher, je navržen 
tak, aby převedl všechna vlastní data z předchozí verze do systému SURFCAM 2022.1 jediným kliknutím. 
Nástroj pro migraci přenese vaše postprocesory, knihovnu nástrojů, vlastní profily, šablony, stejně jako vlastní 
nastavení a definice klávesových zkratek do aplikace SURFCAM 2022.1. Nástroj lze otevřít ze spouštěcí 
obrazovky SURFCAM 2022.1 
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Knihovna nástrojů SURFCAM  
Knihovna nástrojů SURFCAM byla přesunuta na Microsoft SQL Server. Tato aktualizace umožní mnohem širší 
sdílení knihovny nástrojů v rámci firemní struktury a umožní snadnější používání a vytváření nových databází.  

Rozšiřování knihovny nástrojů umožní lepší využití knihovny při výpočtech drah nástrojů a snadnější možnost 
přidávání nových typů nástrojů a budoucí podporu držáků. Z této aktualizace bude těžit také simulace NCSIMUL 
a postprocesing. 

 

Tato nová databáze rovněž zlepšuje zabezpečení sítě, které IT oddělení vyžaduje pro splnění přísnějších 
podnikových norem. 
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Knihovna nástrojů SURFCAM - aplikace 
SURFCAM nabízí novou aplikaci, která pomáhá při převodu knihovny nástrojů z předchozích verzí na nový SQL 
Server. Standardní databáze nástrojů je součástí výchozí instalace bez nutnosti spouštění aplikace. Uživatelé, 
kteří chtějí převést nebo sloučit předchozí databáze, tak mohou učinit pomocí této aplikace. 

 
Nová aplikace SURFCAM Tool Library se nachází v nabídce Start 
systému Windows a je snadno přístupná. 

 

 

Aplikace je určena pro tvorbu nové databáze a import současné databáze 
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V případě potřeby aplikace uživateli pomůže připojit se k předchozím verzím a převést databáze na SQL. To je 
nutné pouze v případě, že uživatel chce knihovnu přenést, aby sloučil nebo nahradil dříve upravené nebo vlastní 
nástroje. 

Tlačítko procházet server [...] otevře předchozí verzi 

Poznámka: Vyhledávání serverů SQL v počítači a v síti může trvat déle než 30 sekund. 

 

 

Vytvoření nové instance serveru MS SQL Server 

Jedná se o pokročilou možnost a měla by být použita pouze v případě, že instalaci knihovny nástrojů doporučí 
podpora systému SURFCAM nebo odborník IT. 

Připojení 

Umožní připojení k databázi pomocí instrukcí popsaných v dialogovém okně. Pokud proběhne úspěšně, zobrazí 
se seznam aktuálních knihoven nástrojů v aktivní databázi. 

 

Zadejte nový název databáze a rozhodněte, zda chcete vytvořit výchozí data o nástrojích a materiálech. Pokud 
předpokládáte import dat z předchozí verze systému SURFCAM, zrušte zaškrtnutí políčka pro vytvoření 
výchozích dat o nástrojích a materiálech, čímž vznikne čistá databáze, do které přenesete předchozí data 
nástrojů. 
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Import aktivní knihovny nástrojů SURFCAM 
Aktivní knihovna nástrojů je definována v souboru ToolLib.ini v konfigurační složce SURFCAM. 

 

Informace se aktualizují pomocí tvorby knihovny nástrojů SURFCAM v hlavní nabídce, nebo je lze upravit v 
textovém editoru. 

POZNÁMKA: Doporučujeme vytvořit záložní soubor, protože zadání nesprávných informací do ini souboru může 
zablokovat uživatele ve využití knihovny nástrojů bez možnosti obnovy a bez použití pokročilých nástrojů SQL. 

 

Jakmile získáte přihlašovací jméno a přístup, knihovna nástrojů SURFCAM vyhledá ve vašem systému 
předchozí verze programu SURFCAM. Poskytne vám možnost Přidat, Sloučit a Přepsat. 

• Přidat znamená, že tabulka v tabulce nástrojů ACTIVE neexistuje. 

• Sloučit znamená, že tabulka existuje a vy chcete data sloučit. 

• Přepsat vymaže aktivní tabulku nástrojů a nahradí data z importované knihovny. 

 

V dolní části jsou také tři tlačítka, která plní stejné funkce najednou. 
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Aktualizace uživatelského prostředí 

Přidání klasických 3osých operací do hlavního menu 

V rámci vylepšení uživatelského komfortu a na základě dlouhodobého požadavku jsou klasické 3osé dráhy 
nástrojů přidány do nové nabídky v roletovém menu NC. To umožňuje přístup ke starším klasickým operacím 
SURFCAM bez nutnosti přepínat mezi operacemi HSM. Stále se jedná o výkonné zjednodušené operace, které 
mohou poskytnout určitou dodatečnou flexibilitu, jakou chce uživatel u 3osého obrábění dosáhnout. Bonusem 
mohou být také rychlé časy výpočtů. 

 

POZNÁMKA: Tyto dráhy nástrojů jsou přidány pro usnadnění a rozšíření uživatelského komfortu. Tyto klasické 
dráhy nástrojů nebudou však nadále vylepšovány a případné nedostatky nebudou řešeny ani opravovány. 

Využití hladin upínek ve verifikaci 
Využití hladin ve verifikaci bylo původně vytvořeno pro potřeby simulace NCSIMUL. Vzhledem k požadavku 
mnoha uživatelů byla přidána tato možnost i pro použití se standardní verifikací. Využití hladin upínek ve 
verifikaci budeme i nadále vylepšovat a rozšiřovat.  
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Výrobní čas operace v manažeru operací 
Po vytvoření operace se nyní v manažeru operací zobrazuje odhad výrobního času. Uživatel tak získá přehled, 
jak časově náročné operace jsou, aniž by pro tento údaj byl nucen generovat seřizovací list nebo spouštět 
verifikaci.  

 

POZNÁMKA: Vzhledem k nastavení, nástrojům a různorodosti strojů nebudou tyto časy zcela přesně odpovídat 
vašemu stroji. Jedná se pouze o odhady pro účely plánování. 

2osé Waveform – výpočet na více jádrech 
Interní přepracování 2osé dráhy nástroje Waveform nyní zavádí podporu více jader, což vede k rychlejšímu 
výpočtu a zpracování. 

Přepracování operace si s sebou nese i aktualizace funkce najíždění/odjíždění nástroje, což vede k minimalizaci 
rychloposuvů a lepšímu celkovému výstupu dráhy nástroje. 

Jedná se o první dráhu nástroje, kterou budou následovat 3osé operace, u kterých rovněž dojde k využití výpočtu 
na více jádrech. 

 

      



 

15 
 

EditNC Release 12.0.1 

Aktualizace na verzi 12.1.3 – Byla přidána podpora zobrazení kombinovaných drah (vícekanálové řízení) 
nástrojů do editoru. Dále byl aktualizován panel pro vykreslení. Aktualizace také obsahuje opravu problému s 
přeskládáváním řádků. 
 

• Podpora kombinovaného vícekanálového řízení 

• Vykreslení – aktualizace panelu nástrojů  

• Změny v mechanismu síťových licencí 

o Server se může restartovat bez ukončení relací editoru 

o Více editorů běžících na jednom počítači používá jednu licenci 

o Nový monitorovací program zobrazuje aktuální využití sítě 

• Přibližně 30 dalších oprav a drobných vylepšení 
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Aktualizace překladačů 
Podporované verze CAD souborů 

PŘEKLADAČ KONCOVKA VERZE 

DXF/DWG *.dxf, ^.dwg AutoCAD 2021 

IGES *.igs, *.iges Do verze 5.3 

Rhino *.3dm Verze 1-5 

STL *.stl Nespecifikované verze 

STEP *.stp, *.step AP203, AP214, AP242 E2 

Part Modeler *.pmod 2018 R2 

SURFCAM DESIGNER *.VDF, *.v_t Do verze 2022.1 

ACIS *.sat, *.sab, *.asat, *.asab Do verze 2022 1.0 

Parasolid *.x_t, *.x_b 34.0.244 

SOLIDWORKS *.sldprt, *.sldasm 1998-2022 

Solid Edge *.par ST1-2022 

Spaceclaim *.scdoc Up to 19.2 

Mastercam *.mc, *.mcx) Verze od 8-X7 

VDA-FS *.vda 1.0, 2.0 

CADL Files *.cdl  

Autodesk Inventor .ipt V6, iam V11 2022 

 

Následující verze souborů CAD vyžadují samostatnou licenci pro SURFCAM 

PŘEKLADAČ VERZE 

CATIA V4 .model, .exp V4.1.9 – V4.2.4 

CATIA V5 .CATPart, .CATProduct V5 R8 -V5-6R2022 

CATIA V6 .CATPart, .CATProduct do verze V6 R2022x 

Pro/E - Creo .prt, .asm, .asm., .prt. V16 Creo 8.0, Pro/E 2000i 

Unigraphics/NX UG V10 –15 to NX 1953 Series up to NX 2000  

 


