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Instalacja:

Oficjalnie obsługiwane systemy operacyjne::

• VISI 2022.1 oficjalnie obsługuje tylko system Windows 10 i Windows 11, 64 Bity (wersja Professional)
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CAD:

Nowe ikony w pasku narzędziowym:

• Dwusieczna prostej/odcinka

• Styczna/prostopadła do elementu

• Styczna od punktu do krzywej

• Krzywa środkowa

• Helisa

• Ramka rysunkowa

• Szyk macierzowy/radialny

• Zapytania

Przesunięcie przyrostowe – kąt przyrostowo:

• Kąt jest stosowany przyrostowo przy zastosowaniu kopii 

wielokrotnej
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CAD:

Zarządzanie warstwami:

"Możliwość wstawienia pustej warstwy przed istniejącą oraz 

przenoszenia/kopiowania elementów na warstwę"

Funkcja ta znacznie usprawnia i przyspiesza 

najczęściej wykonywane operacje na warstwach, 

zmniejszając liczbę kliknięć oraz poprawiając interakcję 

i doświadczenie użytkownika.

"Zmiana indeksu warstw z automatyczną aktualizacją powiązań w 

dokumentacji

Funkcja ta rozszerza możliwości związane z 

warstawmi, gdy warstwa jest uwidoczniona poprzez 

wybór elementów w środowisku 3D. Lista w dialogu 

jest automatycznie przewijana, aby uwidocznić 

warstwę.



VISI

CAD:

Bezpośrednia edycja wstępnie wybranego obiektu:

"Możliwość bezpośredniej edycji odpowiednich własności wybranego obiektu w 

pasku narzędzi.”

Funkcja ta znacznie poprawia szybkość edycji obiektów. 

Możliwość szybkiej edycji wartości zaokrąglenia, pochylenia lub 

długości.

Wybór:

"Zapisywanie listy wyboru np. ścian z nazwą, którą można łatwo przywołać przy 

innych operacjach"

Funkcja ta znacznie usprawnia i przyspiesza najczęściej 

wykonywane operacje, zmniejszając liczbę kliknięć, a także 

poprawiając interakcję i doświadczenie użytkownika.
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CAD:

Rzutowanie na płaszczyznę roboczą krawędzi bryły:

„Możliwość bezpośredniego rzutowania wybranych krawędzi bryły na aktualną 

płaszczyznę roboczą”

Edycja elementów:

„Możliwość edytowania współrzędnych położenia okręgu w trakcie edycji."



VISI

CAD:

Opcja ustawienia koloru/przeźroczystości modelowanych obiektów:

„W większości poleceń modelowania brył oraz powierzchni dodana została 

możliwość zmiany koloru oraz przeźroczystości.”

Powtórz na elemencie:

„To nowe polecenie pozwala kopiować wybrany element na wskazanej krawędzi."
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CAD:

Dopasowane ściany:

"Ta nowa opcja pozwala rozszerzyć metody wybierania o złożone kształty, 

własności i szyki, a także wybrać ten sam kształt na wielu bryłach"

Funkcja ta rozszerza możliwości wyboru, zmniejszając 

liczbę kliknięć a także poprawiając interakcję i 

doświadczenie użytkownika.

Filtr - połączone ściany:

„Ten nowy filtr pozwala na szybkie wybranie połączonych ścian poprzez 

uprzednie wskazanie  jednej ściany odniesienia”

Funkcja rozszerza możliwości wyboru ściany, pozwalając na 

zaznaczenie tych samych elementów jednym kliknięciem, co 

zmniejsza liczbę wymaganych kliknięć
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CAD:

Zaawansowane filtry:

"Rozszerzona wersja opcji Zaznaczanie według koloru/stylu linii pozwala na 

zaznaczanie elementów o tym samym określonym atrybucie: Kolor, Styl, 

Warstwa, Pole listy części, Właściwości, Geometria"

Funkcja ta znacznie usprawnia i przyspiesza najczęściej 

wykonywane operacje, zmniejszając liczbę kliknięć, a także 

poprawiając interakcję i doświadczenie użytkownika.

Podział elementu:

"To ulepszenie pozwala na automatyczne dzielenie wszystkich wybranych 

elementów na ich przecięciach, z możliwością łączenia końców dzielonych 

elementów w wirtualnym punkcie przecięcia" 

Funkcja ta jest bardzo przydatna podczas definiowania krzywej, 

ponieważ rozdziela krzywe w odpowiednim punkcie.
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CAD:

Reparametryzacja krzywej:

"Nowa opcja poprawiona w interfejsie użytkownika i dopasowana do 

pozostałych komend"

Funkcja ta pomaga użytkownikowi pokazując podgląd 

działań, z relatywnymi punktami kontrolnymi; trzy główne 

tryby reprocesowania oferują znacznie lepsze rezultaty

Szyk macierzowy/promieniowy

"To ulepszenie pozwala na tworzenie kopii kształtu geometrycznego wzdłuż 

dwóch kierunków (według długości całkowitej lub według odstępu) oraz 

tworzenie kopii kształtu wzdłuż kierunku radialnego" 

Funkcja ta pozwala klientowi zaoszczędzić wiele 

czasu przy tworzeniu szyków macierzowych lub 

w sposób promieniowy
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CAD:

Tworzenie/edycja zaokrąglenia oraz tworzenie/edycja fazy:

“Polecenie to zostało ulepszone o możliwość edycji dowolnego typu 

zaokrąglenia”

Tworzenie/edycja zaokrąglenia oraz nowa opcja ograniczenia 

zaokrąglenia:

"To nowe polecenie pozwala ograniczyć zaokrąglenie w określonych 

punktach na krawędziach; granice mogą być zdefiniowane przez 

punkty, powierzchnie, ściany lub płaszczyzny"
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CAD:

Pogrubianie powierzchni:

"To polecenie zostało ulepszone przy użyciu nowego algorytmu, 

dodając nowe opcje naprawy, aby poprawić wynik"

Funkcja ta jest bardziej skuteczna i daje lepsze wyniki, 

pod względem jakości

Obrót:

“Możliwość obrotu ściany wewnątrz bryły”
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CAD:

Rozciąganie przekroju na prowadzących z grzbietem - Sweep with 

spine:

"Dodano to polecenie, aby móc utworzyć powierzchnię przez 

przeciągnięcie przekroju po dwóch krzywych prowadzących"

Funkcja ta rozszerza możliwość tworzenia 

powierzchni o nową metodę

Powierzchnia prostokreślna:

"W tym poleceniu dodano punkty synchronizacji"

Funkcja ta daje możliwość lepszego łączenia 

elementów tworzących powierzchnię o różnej liczbie 

punktów synchronizacji



VISI

CAD:

Rysowanie osi układu:

"Ta opcja została dodana w dokumentacji 2D w zakładce opcje i 

tworzenie wielu widoków"

Funkcja rozszerza możliwość rysowania osi 

układu współrzędnych dodając więcej metod

Szczegół:

"Polecenie to zostało poprawione dając możliwość edycji 

stworzonego wcześniej widoku szczegółu. Można 

zmieniać jego rozmiar lub przenieść  w inne miejsce"
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CAD:

Przekrój dynamiczny:

"Funkcja ta została usprawniona o kilka opcji, które pozwalają 

zarządzać odległością od początku układu współrzędnych oraz 

upraszczać krzywe w przekroju"

Analizator typu ściany:

"To nowe polecenie analizuje typ ścian, które należą do danej bryły 

lub powierzchni

Ta nowa funkcja pomaga użytkownikowi, dając 

możliwość analizy wszystkich typów ściany lub 

skoncentrowania analizy na płaskich powierzchniach, 

aby zobaczyć ich orientację i nachylenie.
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CAD:

Wykrywanie małych ścian:

"Poprawiono to polecenie dodając możliwość pokazania etykiety dla 

każdej wykrytej ścianki oraz dodając dwie opcje naprawy ścian”

Zarządzanie punktami kontrolnymi :

"Poprawiono to polecenie dodając kilka opcji jak: możliwość wyboru 

odpowiednich punktów lub zestawów punktów, wybór punktów na siatce oraz 

symulację ścieżki z kontrolą kolizji"
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Translatory:

Odczyt atrybutów otworów z SolidWorks

"Informacje dla otworów i gwintów są importowane począwszy od 

plików SolidWorks 2021. Ta opcja jest dostępna tylko z biblioteką 

tradycyjną"
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Flow:

Usprawnienia nowego algorytmu obliczania fazy wypełnienia:

"Biorąc pod uwagę zadowalające wyniki jakościowe uzyskane przy wdrożeniu 

nowego rozwiązania dla fazy wypełniania wprowadzonego w poprzedniej 

wersji, które przyniosło korzyści dla całego łańcucha symulacji, skupiliśmy się 

na jego udoskonalaniu"
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Flow:

Wyświetlanie wyników na modelu STL:

„Dodano ulepszoną wizualizację, poprzez wrysowanie granic 

siatki"

Odkształcenia:

"Wdrożenie nowego rozwiązania dla fazy wypełniania 

przyniosło korzyści dla całego łańcucha symulacji"

Uzyskuje się nie tylko lepszy wzór 

przepływu, ale także lepszą orientację 

włókien.
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Flow:

Porównanie modeli zdeformowanych i 

oryginalnych:

"Dodano nową opcję porównywania różnic między 

częścią oryginalną a zdeformowaną, na podstawie 

zadanej tolerancji"
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Progress:

Rozwijanie detalu:

"Funkcja definiowania detalu i tworzenia detalu bryłowego została 

ulepszona w przypadku występowania ostrych krawędzi: detal 

bryłowy jest tworzony z uwzględnieniem grubości, stosując 

promień zaokrąglenia po przeciwnej stronie"

Opcje rozwijania detalu:

"Ta funkcja została dodana, aby umożliwić użytkownikowi łatwe 

ustawienie domyślnych ustawień do wykorzystania w procesie 

rozwijania"
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Progress:

Rozwijanie kołnierza:

"Funkcja ta została udoskonalona we wszystkich metodach generowania 

powierzchni bindera, na którą rozwijany jest kołnierz. Dodano inne metody 

tworzenia powierzchni bindera – ‚styczny do grzbietu’ oraz ‚przez 

deformację’

Nowy typ wyboru silnika siatki (FTI lub MSC) pozwala 

użytkownikowi zdecydować, której siatki użyć, aby uzyskać 

najlepszy możliwy wynik, również pod względem szybkości 

obliczeń.

Rozwijanie kołnierza:

„Tworzenie powierzchni bindera stycznego zostało ulepszone. Dodana 

została opcja utworzenia nowego typu  „Styczny do grzbietu”. Daje to 

kolejny sposób na uzyskanie rozwinięcia kołnierza.”



VISI

Progress:

Rozwijanie kołnierza:

“Nowy typ bindera – „poprzez deformację”, pozwala na 

rozwijanie skomplikowanych kołnierzy w wielu krokach, 

z zachowaniem kształtu.

Nowy typ bindera potrzebuje więcej czasu na 

wyliczenie rozwinięcia kołnierza, aby uzyskać 

najlepsze możliwe rozwiązanie.

Rozwijanie kołnierza:

"Nowy algorytm tworzenia bindera może być również 

stosowany z opcją wydłużenia stycznego, tak jak pozostałe 

metody, tworząc w ten sposób binder, które nie zachowuje 

swojego pierwotnego kształtu"
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Progress:

Kołnierz na krzywej:

"System pozwala na zdefiniowanie wiązań na ścianach, cechach 

geometrycznych lub ‚płetwach’, które zostaną zachowane 

podczas procesu rozwijania. 

Rozwiązanie to pozwala na większą kontrolę nad całym 

procesem rozwijania.

Rozwiązanie to może być wykorzystane do 

rozkładania pinów elektrycznych lub małych 

elementów, poprzez zdefiniowanie osi obrotu i 

kierunku rozkładania.
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Elementy katalogowe:

Mould/Progress wstawianie elementów:

"Funkcja ta została ulepszona o zarządzanie kątem na względnej 

płaszczyźnie roboczej: we wszystkich elementach, w których możliwe 

jest zdefiniowanie obrotu, a więc wymagany jest kierunek odniesienia, 

dodano nową pozycję - kierunek odniesienia.

"Funkcja ta została ulepszona o możliwość wyboru opcjonalnych płyt; 

jest ona dostępna dla wszystkich elementów standardowych, a to 

oznacza, że elementy można wstawiać bez wybierania płyty 

początkowej/końcowej lub lica"

Może to być przydatne do wstawienia elementu 

wewnątrz płyt, gdzie gniazda zostały już utworzone lub 

płyty zostały zaimportowane z innego systemu
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Elementy katalogowe:

Mould/Progress wstawianie elementów:

“Dodana została możliwość przeniesienia parametru elementu 

katalogowego jako notatka w opisie elementu, który widoczny 

jest w menadżerze złożenia. Jeśli uważasz, że konkretna 

zmienna jest ważna i warto mieć ją również w menadżerze, 

możesz to teraz zrobić„ (Na przykładzie po prawej stronie, 

przeniesiona została wartość skoku dla wybranej sprężyny jako 

notatka)

Mould/Progress wstawianie elementów:

“Funkcje edycji CAD umożliwiają teraz odczyt parametru Param-Ng, 

co wiąże się z możliwością przesuwania elementów katalogowych 

używając funkcji CAD.
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Inżynieria odwrotna:

Rozwiązanie to jest bardzo użyteczne do dzielenia 

jednej chmury na wiele pojedynczych, ponieważ 

czasami wygodniej jest analizować je oddzielnie lub 

nie są ważne i można je skasować albo nie 

uwzględniać ich w dalszym procesie

Filtrowanie punktów:

“Funkcja ta została ulepszona poprzez dodanie nowej metody 

filtrowania: Podziel wg kształtu. Pozwala ona na filtrowanie 

wskazanej chmury używając okręgów lub profili”

Ta nowa opcja pozwala na szybkie wykrycie szczelin o 

długości mniejszej od zdefiniowanych; tylko 

podświetlone szczeliny zostaną zamknięte z 

odpowiednimi opcją

Wypełnianie szczelin:

“Funkcja ta została rozszerzona poprzez dodanie nowej metody 

wskazania: Po długości”
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Inżynieria odwrotna:

Ta opcja dodaje kolejny sposób podejścia do zakończenia 

procesu inżynierii odwrotnej: po sfinalizowaniu siatki 

użytkownik może tworzyć różne przekroje i tworzyć bryłę 

zewnętrzną, a następnie odejmować wszystkie wykryte 

kształty wewnętrzne, unikając pracy na siatce i tworząc 

profile i bryły

Dopasuj siatkę do elementu:

“Funkcjonalność została rozszerzona poprzez dodanie wyboru profili. Ta 

nowa metoda wskazywania wspomaga użytkownika w przypadku 

utworzenia profilu jako wynik przekroju siatki”

Funkcja ta zmniejsza liczę kliknięć poprzez ulepszenie 

komunikacji i wykorzystanie doświadczenia użytkownika

Bryła z przekroju:

“Funkcja została rozszerzone poprzez dodanie opcji zaokrąglania; 

pozwala ona na utworzenie zaokrąglenia między wskazanymi obiektami”
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Inżynieria odwrotna:

Po przeprowadzeniu analizy użytkownik może 

zdecydować czy pozostawić tylko podzielone siatki, 

czy też uzyskać odpowiednie powierzchnie, 

wybierając jedną lub więcej z tych siatek

Własności siatki:

“Ta nowa funkcja została opracowana, aby wspomagać 

użytkownika w fazie analizy siatki, wykrywając i dzieląc ją na 

różne obiekty, takie jak płaszczyzny, cylindry i inne kształty”

Ta funkcja została ulepszona, zapewniając lepsze 

wyniki, zwłaszcza przy wskazywaniu trójkątów

Siatka do powierzchni:

“Nowa opcja wspomaga użytkownika podczas tworzenia 

powierzchni poprzez automatyczne przełączanie, jeśli to 

możliwe, na powierzchnię analityczną. Inna opcja pozwala 

sprawdzić, czy efekt utworzonej powierzchni jest zgodny z 

oczekiwaniami”
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Inżynieria odwrotna:

To rozwiązanie jest bardzo przydatne do 

dzielenia siatki na różne siatki analizowane 

oddzielnie; wtedy można stworzyć na nich 

odpowiednią powierzchnię

Płaszczyzna/promień/kula/stożek z siatki:

“Wszystkie te funkcje zostały ulepszone poprzez 

umożliwienie wyboru siatki jako danych wejściowych. Dodano 

więcej opcji, aby pomóc użytkownikowi podczas tworzenia 

powierzchni/bryły, jako możliwość ustawienia dokładnych 

współrzędnych Pozycji i Osi oraz oceny wyniku za pomocą 

narzędzia do szybkiego porównania”
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Inżynieria odwrotna:

Ta funkcja została ulepszona poprzez dodanie kilku 

metod, aby dać użytkownikowi różne możliwości by 

mógł wybrać najlepszą dla każdego konkretnego 

przypadku

Dopasowanie:

“Funkcjonalność została rozszerzona poprzez dodanie 

następujących metod dopasowywania: elementy (punkty, odcinki, 

łuki lub walce), płaszczyzny robocze lub tylko najlepsze 

dopasowanie. Ponadto można teraz w oknie dialogowym 

wyświetlić wszystkie informacje o wyniku transformacji”

Wynik może być teraz wyświetlany na obu 

elementach a poprzez ustawienie wartość 

maksymalnej odległości, użytkownik może 

zdefiniować granice paska kolorów

Porównywanie:

“Funkcja została wzbogacona o kilka nowych parametrów, 

które pozwalają lepiej skonfigurować mapę kolorów, a tym 

samym lepiej ocenić wyniki”



VISI

CAM:

Frezowanie elektrod:

"Zarządzanie podwymiarami polega na automatycznym zarządzaniu typami 

elektrod i ich specyficzną wartością offsetową 

Frezowanie elektrod:

"Dodano nową opcję, obrót wokół osi Z, która umożliwia obrót układu 

(ustawienia CAM) wokół osi Z"

Funkcja ta jest przydatna, gdy użytkownik musi obrócić 

elektrodę w określonej orientacji dla procesu produkcyjnego.
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CAM:

Waveform zgrubny:

"Dodano kilka nowych opcji uzupełniających

funkcjonalności. Najważniejszymi opcjami są:

zapobieganie wiórom, rozszerzenie obszaru 

roboczego, wybór punktów zagłębiania, oraz 

rozszerzony zakres średnicy spirali(1- 99%)"
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CAM:

Zaawansowane wierszowanie :

„Szybsze obliczanie ścieżki narzędzia, sprawdzanie kolizji 

uchwytów, zarządzanie powierzchniami oraz konsolidację 

ruchów łączenia"

Strategia służy do frezowania płytkich obszarów  równoległymi przejściami. Kluczowe punkty tej strategii to 

natywne wsparcie technologii Advanced Tool Form (ATF), lepsze rozpoznawanie krawędzi powierzchni (frez 

zatrzymuje się dokładnie na granicy powierzchni), ujemne naddatki dla frezów płaskich i lepsza jakość ścieżki 

narzędzia.

Zaawansowany stały Z :

“Lepsza kontrola ścieżki w przypadku, gdy średnica trzonka freza jest 

większa od średnicy części roboczej”
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CAM:

Zaawansowane resztki materiału :

"Strategia ta wspiera każdy parametryczny typ narzędzia, każdy 

parametryczny typ narzędzia dla narzędzia odniesienia, narzędzie z 

uchwytem stożkowym, brak ograniczeń maksymalnej głębokości 

skrawania opcję wygładzania przejść"

Najważniejszą nowością tej strategii jest nowy algorytm. 

Bazuje na technologii zastosowanej w strategii 

wierszowania zaawansowanego.

Kontrola kolizji uchwytu:

"Do strategii  2.5 osiowych dodano opcję sprawdzania kolizji 

uchwytu; pozwala ona na automatyczne modyfikowanie ścieżki 

narzędzia w celu uniknięcia kolizji pomiędzy uchwytem narzędzia a 

zdefiniowaną częścią/przeszkodą."
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CAM:

Nowa strategia z 3 osi do 5 osi:

"W menu operacji przekształceń wprowadzono nową 

strategię automatycznego pochylania"

Ruchy łączenia – Zoptymalizowany automatyczny łuk:

„Dodano nową funkcję, wejścia po łuku w połączeniu z krzywą 

zaokrąglającą"

Ta nowa opcja pozwala kontrolować kierunek końcowy 

łuku, aby utworzyć połączenie z krzywą zaokrąglającą 

bliżej powierzchni części, aby zmniejszyć długość ścieżki 

narzędzia i czas obróbki.



VISI

CAM:

Kontrola osi narzędzia - pochylenie względem normalnej 

powierzchni odniesienia:

"Ta nowa opcja pochylania narzędzia umożliwia wykorzystanie 

powierzchni typu NURBS do pochylenia narzędzia

Gratowanie – Spirala w zamkniętych konturach:

"Do strategii gratowania została dodana nowa funkcja. Ta nowa 

funkcja umożliwia wygenerowanie wielu przejść po spirali w 

zamkniętych konturach."

Dzięki tej funkcji unika się pozostawaniu materiału 

na krawędziach gratowanych, uzyskuje się gładszą 

ścieżkę narzędzia i mniejszą liczbę ruchów 

maszyny.



VISI

CAM:

Zgrubna wieloosiowa- Ustalone powierzchnie:

“Nowa właściwość została dodana do zgrubnej wieloosiowej. Kształty 

elementów mocujących są teraz uwzględniane podczas wyliczania toru 

narzędzia by pomijać kolizje między narzędziami, zaciskami czy 

szczękami ”
Ta funkcja wyświetla dokładniej odwzorowanie 

rzeczywistego stanu i pozwala na większą elastyczność 

podczas generowania wieloosiowego wzorca obróbki 

zgrubnej

Zgrubna wieloosiowa- Interpolacja kąta pochylania:

“Parametr Skok kąta ustala określa kąt który będzie zachowany wzdłuż 

połączeń odejścia. Właściwość wykorzystuje rzeczywiste wartości dla 

przejść łączących i zwiększa elastyczność logiki połączeń”

Opcja ta pozwala użytkownikowi zdefiniować liczbę 

skoków kąta dla łączenia odejść



VISI

WEDM:

Nowy parametr pozwalający ustawić wartość promienia do 

modyfikacji wewnętrznych  narożników :

"Funkcja modyfikacji narożników pozwala użytkownikowi określić 

preferowaną wartość"

Funkcja ta jest przydatna do obróbki małych elementów z 

mikro promieniami (np. detale elektroniczne)

Użytkownik otrzymuje więcej informacji, aby zidentyfikować 

obszar krytyczny przy cięciu pochyleń:

"System identyfikuje punkt, który generuje problem i pozwala 

użytkownikowi na identyfikację elementów w analizie ścieżki. Punkt 

krytyczny jest wyświetlany w informacjach dla użytkownika”
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Dziękuję.


