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מדריך התקנה



פתיחה

לפי , SOFiSTiKמדריך זה יציג כיצד להוריד ולהתקין את התוכנות והאפליקציות של ❖

:השלבים הבאים

כלי להתקנת  –SAM (SOFiSTiK Application Manager)מנהל ההתקנים הורדת 1.

.SOFiSTiKהתוכנות והאפליקציות של 

.SAMבאמצעות SOFiSTiKתוכנות ואפליקציות התקנה ועדכון 2.



מנהל ההתקנים  הורדת .1

כדי להוריד את כלי ההתקנה  " SOFiSTiK Application Manager"לחיצה על הכפתור ❖

.SOFiSTiKשל תוכנות ואפליקציות 



מנהל ההתקניםהורדת . 1

:תתחיל הורדת הקובץ, לאחר הלחיצה על כפתור ההורדה❖

:בסיום ההורדה יש לפתוח את הקובץ ויפתח חלון ההתקנה הבא❖

ותתחיל התקנת  Installנלחץ על כפתור ❖

SAM.



מנהל ההתקניםהורדת .1

כעת תתבצע הורדה של קבצים נוספים והתקנת   ❖

SAM (SOFiSTiK Application Manager).

:בסוף ההתקנה יתקבל החלון הבא❖

.SAMכעת נפתח את ❖



SOFiSTiKתוכנות ואפליקציות התקנה ועדכון .2

נוכל לבחור באילו  SAMבכלי ❖

תוכנות ואפליקציות של 

SOFiSTiKאנו מעוניינים.

אפשרויות אשר נעולות באפור  ❖

מסמלות כי יש צורך קודם כל 

להתקין תוכנת בסיס מתאימה  

(AutoCAD, Revit, Rhino….)

Service Packs

SOFiSTiKכאן ניתן לבחור את גרסאות 

כאן נעדכן את התוכנות והאפליקציות  
לגרסאות החדשות

כדי להישאר מעודכנים ולדעת מתי יוצאות 
!הירשמו לניוזלטר שלנו–גרסאות חדשות 

https://www.sofistik.co.il/subscribe


SOFiSTiK 2020בלשונית ❖

.מופיעות כל התוכנות, המוצגת

SOFiSTiK 2020

תוכנת אנליזות מתקדמות 
באלמנטים סופיים

SOFiPLUS 2020

AutoCAD 2020ל SOFiSTiKממשק 

!קיימתAutoCAD 2020מבוסס על גרסת 

SOFiPLUS-X 2020

AutoCADהמבוסס SOFiSTiKממשק 

 AutoCADבמידה ולא מותקנת גרסת 

(!נוסףSOFiSTiKדרוש רישיון )2020

Analysis + Design

SOFiSTiKממשק 

Revit 2020ל 

לאנליזה ותכן

Rhinoceros

Interface

SOFiSTiKממשק 

Rhinoceros 6ל 

ליצירת אלמנטים  
אנליטיים

SOFiSTiKתוכנות ואפליקציות התקנה ועדכון .2



,  המוצגתBIM Apps 2020בלשונית ❖

.Revitמופיעות אפליקציות 

Bridge Modeler

Revit 2020ל SOFiSTiKממשק 

למידול גשרים פרמטרי

Reinforcement Generation

Revit 2020ל SOFiSTiKממשק 

למידול מוטות זיון אוטומטי על בסיס 
תוצאות אנליזה

Reinforcement 

Detailing

SOFiSTiKממשק 

Revit 2020ל 

למידול ופירוט  
תוכניות זיון

3D-PDF Export

SOFiSTiKממשק 

Revit 2020ל 

לייצוא מתקדם של  
PDFתוכניות לקבצי 

מימדבתלת 

Analysis + Design

Revit 2020ל SOFiSTiKממשק 

לאנליזה ותכן

BIMTOOLS-חינם

Revit 2020ל SOFiSTiKממשק 

לכלים נוספים לשיפור פרודוקטיביות

SOFiSTiKתוכנות ואפליקציות התקנה ועדכון .2



!SOFiSTiKתודה שבחרתם 

,  הישארו מעודכנים והירשמו לניוזלטר החודשי שלנו וקבלו מידע על גרסאות חדשות❖

לחצו כאן! מדריכים ועוד, חדשות

!    היכנסו לאתר שלנו וצפו במדריכים וסרטוני הדרכה בעברית המתעדכנים כל הזמן❖

לחצו כאן

.        הצטרפו לפורום התמיכה שלנו ונענה לכל שאלה שלכם? זקוקים לעזרה נוספת❖

לחצו כאן

www.SOFiSTiK.co.il: היכנסו לאתר שלנו למידע נוסף❖

https://www.sofistik.co.il/subscribe
https://www.sofistik.co.il/tutorials
https://www.sofistik.co.il/forum
http://www.sofistik.co.il/

