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1. EDYCJA CEN PRZEZ UŻYTKOWNIKA 

Ceny towarów w bazie danych programu, podane wg cennika detalicznego TANAKE, można teraz 
edytować i zapisywać zgodnie z własnym cennikiem. Można to robić na dwa sposoby: ustalając 
mnożnik globalny do wszystkich cen (w zakładce Baza elementów / Raporty / Ustawienia / Ceny – 
mnożnik): 

 
i/lub ustalając indywidualną cenę towaru (w zakładce Baza elementów / Przeglądaj klikając na 
przycisk ceny na szarym tle): 

 
Standardowo mnożnik globalny ustawiony jest na „1”. Po ustawieniu własnego mnożnika 
skorygowane ceny można sprawdzić w bazie danych oraz dodatkowo wprowadzić tam ceny 
indywidualne (cena końcowa). 

 

2. BRAK KONIECZNOŚCI PODMIANY BAZY DANYCH PRZY OTWIERANIU PROJEKTÓW 
ARCHOWALNYCH 

Wprowadzono archiwizację elementów w bazie danych, dzięki czemu, począwszy od tej wersji 
programu, nie będzie już więcej konieczności podmiany bazy danych przy otwieraniu projektów 
archiwalnych. Dodatkowo, uzupełniono obecną bazę danych o większość elementów archiwalnych, 
co ułatwi otwieranie projektów wykonanych do tej pory. 

 

3. NOWE FORMATY PLIKÓW PODKŁADU 

Wprowadzono obsługę nowych formatów plików obrazów rastrowych, czyli tzw. podkładów. Plan 
ogrodu, który do tej pory można było wczytać do programu w postaci pliku z rozszerzeniem bmp, od 
teraz będzie możliwy do wczytania także w formatach: png, jpg, jpeg, tif. 



 
 

4. MOŻLIWOŚĆ WYBORU SEKCJI DO USUNIĘCIA 

Wprowadzono możliwość wyboru sekcji nawadniającej, którą chcemy usunąć z projektu. Zmiana ta 
powoduje przenumerowanie pozostałych sekcji w projekcie. Dotychczas istniała możliwość usunięcia 
tylko ostatniej sekcji na liście. 

 
 

5. MOŻLIWOŚĆ WYBORU WYPEŁNIENIA DLA OBIEKTU TERENU „INNE” 

Dla obiektu terenu, który do tej pory oznaczany był nazwą „Bez 
wypełnienia” zmieniono nazwę na „Inne” i wprowadzono możliwość 
wyboru koloru wypełnienia. W tym celu, po kliknięciu na punkt kontrolny 
obiektu, należy otworzyć menu rozwijane za pomocą prawego klawisza 
myszy i wybrać polecenie „Przypisz/Zmień rodzaj wypełnienia”. 

 

 

 

 



 

 

6. NOWE ELEMENTY W BAZIE DANYCH 

Wprowadzono nowe elementy w bazie danych, które nie mieściły się w dotychczasowej strukturze 
bazy. Są to: 

Dysze statyczne prostokątne nieregulowane - dysze 15 LCS i 15 RCS RAIN BIRD 

 
Ze względu na te dysze wprowadzono do bazy nowe położenia zraszacza: lewy i prawy róg. 

 

Mikrozraszacze - JET SPIKE RAIN BIRD 

 
Kategorię Mikrozraszacze stworzono w celu umożliwienia korzystania z mikrozraszaczy 
kompletnych JEST SPIKE. Dotychczasowa kategoria Mikrozraszacze została nazwana Mikrozraszacze 
HADAR i zawiera mikrozraszacze modułowe HADAR firmy NAANDANJAIN. 



 

7. CZUJNIKI – ZMIANA NAZWY I PODZIAŁ NA PODKATEGORIE 

Dotychczasowa nazwa kategorii Wyłączniki deszczowe została zmieniona na Czujniki. Kategorię tą 
podzielono na podkategorie: czujniki opadu deszczu i czujniki wilgotności gleby. 

 


