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REQUISITOS DO PROGRAMA "ARKITOOL 2012" 

Para o correto funcionamento do "ARKITool" é necessário para o seu computador ou PC 
atende às seguintes condições ou requisitos: 

 Sistema Operacional: 

O Sistema Operacional do seu computador deve ser o Windows NT 4.0, XP, Vista ou Windows 
7. O sistema operacional apenas para trabalhar é 64-bits do Windows 7. 

O "ARKITool" não instalar ou registrar qualquer biblioteca em si dentro do sistema operacional 
do computador. Todos os arquivos "ARKITool" estão contidas dentro da pasta em que você 
escolher para instalar o software. 

Se você usa o Windows Vista ou Windows 7, recomendamos que você desativar o "Controle 

de Conta de Usuário(UAC)" antes de instalar ARKITool. 
Este controle(UAC) impede que alguns arquivos e 
bibliotecas estão registrados corretamente em seu 
computador. 

Para desligar o User Account Control UAC do Windows 
basta digitar na caixa no menu Iniciar do Windows 
chamado "Pesquisar programas e arquivos"(ver 
imagem). 

Você verá uma tela com um controle deslizante que vai 
ter que cortar caminho para desabilitar o UAC. , em 
seguida, precisa reiniciar o Windows para fazer a 
mudança eficaz. 

 

O "ARKITool" Windows usa essas bibliotecas, assim que você deve garantir que você tenha 
essas bibliotecas instaladas no seu computador para trabalhar com ARKITool. Em caso de não 
ter instalado o processo de instalação solicita que você instale.  

Essas bibliotecas podem baixá-los em nosso próprio site no seguinte endereço: 

Framework 2.0 : http://www.arkitool.es/soporte/dotnetfx.exe 

Framework 2.0 de 64 bits: http://www.arkitool.es/soporte/NetFx64.exe 

 

 Software CAD: AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD: 

ARKITool é uma "aplicação vertical" "plug-in", ou que trabalha dentro do ambiente AutoCAD, 
BricsCAD, GstarCAD ou ZwCAD(ver comandos de compatibilidade para cada software CAD). 

Por conseguinte, é absolutamente essencial para ter uma versão do AutoCAD ou quaisquer 
programas de CAD acima. 
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As versões com suporte para trabalhar com "ARKITOOL 2012" são: 

 AutoCAD*: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012.  
 BricsCAD: a versão 12. 
 GstarCAD: 2012 versão. 

 

Alguns comandos "ARKITool" só funciona em versões modernas de AutoCAD(geralmente a 
partir do AutoCAD 2007). Neste caso, você será informado a cada comando 

compatibilidade com diferentes versões do AutoCAD. Alguns comandos podem não estar a 
funcionar em outros programas diferentes AutoCAD por causa das deficiências destes programas 
possuir CAD. 

 

Não ARKITool modificar qualquer aspecto de seu programa AutoCAD, portanto, não devem 
tomar precauções especiais durante a instalação ARKITool. Da mesma forma, quando a 
desinstalação "ARKITool" seu programa AutoCAD não irá sofrer qualquer modificação ou 
alteração. 

ATENÇÃO: Só se você escolher o carregamento automático de "ARKITool" software modificar 
um arquivo de programa CAD que você usa. O arquivo modificado é o seguinte, dependendo 
do seu programa de CAD: 

 

Software CAD? Directory? Do arquivo modificado? 

AutoCAD? De suporte? Acadxxxx.lsp(xxxx= 2006, 2007, etc. , 
dependendo AutoCAD número da versão). 

BricsCAD? De suporte? On_start_default.lsp? 
GstarCAD? . IcadAutoLoad.lsp? 

 

 

NOTA: Este arquivo de volta para seu estado original, se você usar o sistema de 
carregamento automático "ARKITool" para baixar o software. , o software cria uma cópia 

do original chamada "temporária.lsp "no mesmo diretório que o arquivo original. "ARKITool" não 
vai modificar qualquer arquivo em seu programa de CAD se você não usar o sistema automático 
de carga ARKITool. 
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ARKITOOL INSTALAÇÃO DE SOFTWARE 

Para instalar o "ARKITool" no seu computador para executar o arquivo "2012 ARKITool.exe 
"que você já tiver baixado do nosso site. Os passos para instalar o programa "ARKITOOL 2012" 
são: 

Você deve ter direitos de administrador do Windows para instalar ARKITool. Se você instalar 
a partir de um usuário diferente, que é executar o software, leia o capítulo "Como instalar 

ARKITool da conta de administrador" encontrado mais tarde. 

1. Selecione o idioma que deseja instalar o software ARKITool: 
 

 
 

2. A seguir, deve indicar a localização do seu computador onde você deseja instalar o 
software ARKITool. 

 

 
 

3. Agora selecione o diretório para salvar a configuração ARKITool arquivos.  
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Note-se que o diretório que você escolher para a definição de "ARKITool" não será 
excluído quando você desinstalar o software. 

4. Depois de selecionar os diretórios que você tem a possibilidade de permitir que 
"ARKITool" ou não carregar automaticamente em seu programa de CAD. Na lista que 
aparece no software CAD que você deseja carregar ARKITool. Se você não verificar 
todos os programas que você deve carregar manualmente o menu "ARKITool" em seu 
programa de CAD(veja abaixo explica como colocar manualmente ARKITool). 
 

 
 

5. Ao clicar no botão Avançar começará a copiar todos os arquivos de programa em seu 
computador. Se a cópia for bem sucedida será exibida uma janela indicando que o 
software está instalado corretamente. 
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6. Finalmente, pressionando o botão "Next", o software irá rodar o software "Update on-
line" "ARKITool" para instalar, se necessário, os mais recentes aprimoramentos do 
programa disponível na web.  

Note que o software está em constante aperfeiçoamento e, possivelmente, o 
executável que você está instalando "ARKITool" não contém tais melhorias. 

IMPORTANTE: Se você tiver um programa antivírus com "firewall" ou "firewall" deve dar 
permissão para a "Ferramenta de Atualização de-.exe "para se conectar a Internet. 

 

 

 

 

Esse processo de instalação criará os seguintes itens em seu computador: 

1. O novo diretório contendo todos os arquivos de programa ARKITool. 
2. O novo diretório contendo a configuração ARKITool arquivos. 
3. Nova entrada na lista de programas do Windows, chamado "ARKITOOL 2012" como 

você pode ver na imagem: 
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4. New chave de registro do Windows, chamado:  
HKEY-CURRE NT-USER \ Software \ idéias e programas, S.L.\ 
ARKITOOL 2012. 

5. Novo ícone de atalho no desktop do Windows, a partir do qual 
você pode acessar o programa "Setting ARKITOOL 2012"(ver 
imagem à direita).? 
 
 

 Como instalar "ARKITool" da conta de administrador: 

Para instalar o "ARKITool" você deve ter permissões de administrador ou pelo menos 
permissões de gravação no registro do Windows. Se o usuário utilizar normalmente não tiver 
essas permissões você pode instalar "ARKITool" do usuário administrador e depois mudar para 
usuário comum. Neste caso faça o seguinte: 

1. Abra o Windows como um administrador. 
2. Instalar "ARKITool", conforme explicado no capítulo anterior. 
3. Abra o registro do Windows. Este tipo REGEDIT na barra do Windows chamado 

"Pesquisar programas e arquivos". 
4. Você vai ter o software "Editor do Registro". Aqui você tem que exportar a chave: 

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Idéias e Programas, s.l.\ ARKITOOL 2012 
Isto irá criar um arquivo com .REG(lembre-se onde você salvou-lo). 

5. Agora abra usuário do Windows com o comumente usado. 
6. Clique duas vezes no arquivo .REG que gerado no passo anterior. 

Pode agora usar "ARKITool" com o seu usuário regular. 
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 Processo de remoção: 

Para desinstalar o "ARKITool" só tem que ir ao "Painel de Controle" e depois a opção 
"Desinstalar um programa", selecione a entrada chamada "ARKITOOL 2012". A remoção do 
"ARKITool" é automático, no entanto, é possível que  

Antes de desinstalar considere o seguinte: 

   Se você usou o sistema para automaticamente carregar "ARKITool" em seu programa de 
CAD: 

 Neste caso é recomendado que você use o software "Configurações ARKITool" para 
baixar o software a partir daqui "ARKITool" o seu programa de CAD. Este software vai 
restaurar o arquivo original modificada para esta carga. 

   Se você já usou ou carregado ARKITool paletes: 

NOTA que "ARKITool" mudaram a variável que indica a localização da paleta de 
ferramentas em seu programa de CAD. Portanto, antes de desinstalar o "ARKITool" 
recomendamos que você marque a opção "AutoCAD Paletas" menu de "ARKITool" 
para o software re-encaminhadas para as lâminas originais. 

Se você já tiver desinstalado "ARKITool" sem levar em conta esta recomendação, você 
pode manualmente da seguinte maneira: Abrir um desenho em seu programa de CAD 
e digite o seguinte(Por favor, escreva-o exatamente como ele aparece aqui): 

(setvar "* _toolPalettePath"(strcat(getvar "roamablerootprefix") "Support \ \ ToolPalette")) 

   Conservation Directory "Setting ARKITOOL 2012": 

Como indicado acima, o software "ARKITool" irá criar um diretório especial para 
armazenar as configurações do programa(blocos, detalhes, bancos de dados, etc). 
Desinstalação do software "ARKITool" este diretório não será excluído. Se você quiser 
manter este diretório em seu computador simplesmente excluí-lo do Windows 
Explorer. 
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LOAD "ARKITOOL" NO PROGRAMA CAD  

O ônus da "ARKITool" em seu programa de CAD usual pode ser automaticamente ou 
manualmente. Durante o processo de instalação e foi questionado sobre isso, mas se você 
quiser alterar a forma de carga, que indicam como proceder em ambos os casos: 

 AUTOMATIC Load "ARKITool" em AutoCAD, BricsCAD, etc:  

Execute o software em "Definir ARKITOOL 2012" a partir do diretório ícone de atalho na área 
de trabalho. Exibe uma caixa de diálogo como a que você vê abaixo: 

 

Na versão lista "A" ou versões do AutoCAD que você deseja carregar "ARKITool" 
automaticamente. , em seguida, pressione o botão "B" para fazer cumprir a carga. 

Quando você abre seu Software CAD programa "ARKITool" irá carregar automaticamente. 

Neste caso, não importa se você verificar em OK ou Cancelar, conforme alterações foram 
realizadas, clicando no botão "B". 

 

Para baixar "ARKITool" o seu programa de CAD que você simplesmente remover a marca 
existente no "A" e clique em "B". 
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 Load MANUAL "ARKITool" em AutoCAD, BricsCAD, etc:  

A fim de utilizar a maioria dos comandos e funções do "ARKITool" você só precisa carregar o 
drop-down menu "ARKITool" em seu programa de CAD. 

Por favor, nunca use o comando "MENU" para carregar o menu de AutoCAD "ARKITool" 
porque fazer com que o menu de AutoCAD desaparece e só deixou ARKITool menu de. 

Para que o processo deve seguir os seguintes passos: 

1. Abrir AutoCAD, BricsCAD, etc. 
2. Digite na linha de comando: 

MENULOAD ou _MENULOAD(com 
sublinhado na frente). 

3. Abaixo você verá uma janela como a 
seguinte: 

4. Clique no botão "Procurar" e localize 
dentro do diretório "ARKITool" um 
diretório chamado "Menu". Neste 
diretório encontrar o diretório de seu 
idioma. Dentro deste diretório, 
selecione o arquivo a seguir: 
 

ARKITool menu dropdown Além disso, 2012. 

Software CAD? Menu Arquivo para carregar. 

AutoCAD 2007 ou superior? Além disso ARKITool.CUI ou 
ARKITool.CUIX? 

BricsCAD 12? Além disso ARKITool.CUI? 
GstarCAD 201? Além disso ARKITool.MNU? 

  

5. Em seguida, clique em "Upload" e no menu suspenso de "ARKITool" deve aparecer no 
topo do AutoCAD. 

6. O "ARKITool" bar tem ícones da fita(ribbon) em AutoCAD. Para carregar tanto as 
barras de ícones como a fita para ser utilizados novamente ou comando MENULOAD 
_MENULOAD para carregar o arquivo de menu que contém.  
 

Barras de Ferramentas e Faixa de Opções "ARKITOOL 2012". 

Software CAD? Menu Arquivo para carregar. 

AutoCAD 2010, 2011 ou 2012? ToolbarsTool2010.CUIx? 

Outros softwares CAD? ToolbarsTool2005.MNU? 
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ATUALIZAÇÃO ARKITOOL ON-LINE 

A "ARKITool" tem um sistema de atualização automática, que permite ter sempre a versão 
mais recente deste programa. 

Por favor, se você tem um antivírus ou firewall(firewall), certifique-se a ferramenta de 
atualização de software tem permissão para se conectar à Internet. Esta atualização não 

enviar ou recolher todas as informações do seu computador. 

 

 Atualizando "ARKITool" automaticamente: 

Para atualizar "ARKITool" você deve executar o software de atualização: 

  De AutoCAD: Selecione a entrada "Update on-line" do menu drop down ARKITool.  

  A partir do Windows: Selecione a entrada "Update on-line", você pode encontrar em 
casa + Programa + 2012 ARKITool. ou o desktop do Windows. 

Independentemente do sistema escolhido a seguinte janela: 

 

A: Aqui você pode ver a página das melhorias ou correções para o programa sem 
atualizar o software. 

B: Para atualizar automaticamente seu programa simplesmente pressionando o botão. 

C: Nesta opção você pode atualizar o software manualmente(como explicado abaixo). 

D: Esta lista irá mostrar os arquivos que são atualizados. 

 Update sem uma conexão à Internet: 
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Se você não tem acesso à Internet devem utilizar o sistema de atualização manual. Para isso, 
clique em "C" da imagem anterior. O aparecimento alteração de janela(como mostrado na 
imagem seguinte): 

 

PASSO 1: A partir de um computador com ligação à Internet: Nesta janela você pode baixar os 
arquivos de atualização para trazer o computador que não tem nenhuma conexão com a 
Internet. Pressione o botão "B" para baixar arquivos de Internet. Defina o destino desses 
arquivos com as opções definidas como "C" na imagem. 

PASSO 2: De um computador sem conexão com a Internet: Clique sobre a imagem da guia "A" 
para atualizar o software sem ter uma ligação à Internet. As opções mostradas na imagem 
abaixo: 

 

Selecione no "B" é o diretório onde os arquivos de atualização que você baixou na etapa 1. Em 
seguida, clique em "A" e o software vai automaticamente atualizar. 

 

 Verificando automaticamente por atualizações: 

Os "ARKITool" cheques, por padrão, uma vez por dia para novas atualizações do programa. 
Esta verificação é realizada quando você usa um comando ARKITool. Se o software detecta que 
as atualizações de uma bolha de 
informação aparecerá como a 
imagem à direita.  

Para atualizar o seu "ARKITool" só 
tem de clicar no balão de 
informação ea janela mostrada 
acima atualização. 

Você pode definir essa configuração como é feito no software em "ARKITool Setting". Todos os 
dias pode indicar que o software pretende verificar se há novas atualizações e se você quiser, 
pode desabilitar essa opção. 
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 Os arquivos de backup atualizado: 

ARKITool cria um backup de todos os ficheiros que são alterados para atualizar o programa on-
line.  

Estes backups são criados dentro de um diretório chamado "Security" encontrado no diretório 
ARKITool. Dentro do software de segurança de diretório cria um diretório com a data em que 
você executar a atualização e ele salva todos os arquivos modificados durante a atualização. 

Se você quiser restaurar o estado anterior do seu ARKITool programa, basta copiar os arquivos 
da Segurança para o dia da atualização no diretório do programa ARKITool. 
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AJUSTES ARKITOOL 

 Como executar comandos "ARKITool" em AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, etc.: 

Comandos Arkiplan pode ser executado ou utilizado de várias maneiras: 

   Do menu drop-down: Basta selecionar o comando desejado no menu suspenso ARKITool. 

     Da fita(a fita): Na parte superior da janela AutoCAD aparece fita. Esta possibilidade só 
está disponível no AutoCAD 2010, 2011 ou 2012. Mark na opção chamada "ARKITool" e você 
verá o seguinte: 

 

   Paletas de ferramentas: Carregue a ferramenta paletas "ARKITool" clicando no "ARKITool 
Paletas" menu drop-down. Você verá uma paleta de 
como você pode ver na imagem. 

Para visualizar todos os clique paleta disponível 
ferramenta no canto inferior direito para revelar um 
menu com todas as paletas. 

Para voltar a usar a paleta de ferramentas AutoCAD 
escolher paletas "AutoCAD" do menu dropdown 
Arkiplan. 

   Utilitário Locator: No menu dropdown Arkiplan 
clique em "Utility Locator". Nesta janela você pode ver 
todos os comandos "ARKITool" e executar qualquer 
um deles, basta clicar na linha de comando desejado. 

   Agora digite o nome do comando: No tipo de 
linha de comando do AutoCAD o comando nome 
"ARKITool" você deseja executar. 

   Digitando a abreviação do comando: Você pode 
executar um comando "ARKITool" digitando a sigla 
que anteriormente atribuída ao comando através do 

localizador de utilidade. 

Note-se que algumas abreviaturas indicadas por você pode estar em conflito com as 
abreviações definidas no AutoCAD.   

As abreviaturas definido como "ARKITool" não são salvos no arquivo ACAD.PGP para evitar 
que sejam feitas modificações para sua versão atual do AutoCAD. 

 Armazéns de configuração: 
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Praticamente todas as caixas de diálogo do "ARKITool" têm um sistema chamado 
"Configurações de Loja". Este sistema permite que você salve a configuração atual de opções 
em uma caixa de diálogo com um nome. 

Em todos os casos de "ARKITool" pode encontrar a loja no canto superior direito da janela. 
Nesta loja podemos fazer o seguinte: 

 

   SAVE CONFIGURATION: Basta digitar o nome que você deseja salvar as configurações no 
"A" e em seguida, clique no disco "C". Desta forma, as definições da janela inteiras serão salvos 
para sempre. 

   CONFIGURAÇÃO DO RECALL: Para recuperar uma configuração salva anteriormente(em 
desenho este ou outro), basta clicar na lista drop-down irá mostrar todas as configurações 
disponíveis. Selecione a lista de configurações para restaurar. Note-se que toda a janela de 
configuração atual será perdida e será substituído pelos valores armazenados na configuração 
tinha recuperado. 

  REMOVER A CONFIGURAÇÃO: Para excluir um não quer, basta clicar na cruz "D". Aqui está 
uma lista onde você pode selecionar as configurações que você deseja excluir. 

 

Todas essas configurações são salvas no registro do Windows. Especificamente, salvo na: 
"HKEY_CURRENT_USER \ Software \ idéias e programas, S.L.\ ARKITOOL 2012 \ 

Configuration \ Default Storage \ ". Pode exportar essa chave do Registro para tomar essas 
definições para outros computadores que tenham "ARKITool" instalado. 

 

 ARKITool programa de configuração: 

ARKITool tem um programa que permite gerenciar alguns aspectos das configurações do 
programa. Para executar este programa selecione a opção "Settings" no menu suspenso 
dentro ARKITool. De diálogo A seguir: 
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Nesta janela você pode:  

  De carga ARKITool menu de Tab: Permite que você upload e download "ARKITool" menu 
dentro de seu programa CAD de costume, como explicado acima. 

  Atualização Tab on-line: Ative a verificação de atualizações automaticamente a cada X 
dias. 

  Guia Parâmetros dos comandos: Irá permitir-lhe definir os parâmetros específicos para 
cada ARKITool comando de programa. 

   Export guia Configurações: Vai permitir que você exporte para um arquivo com .De 
configuração REG: 

 Lista de comandos favoritos. 
 Lista de comandos de abreviaturas. 
 Lojas de configuração. 
 Parâmetros do comando. 

Em outro computador para importar a configuração exportada simplesmente dê um duplo 
clique no arquivo .Que contém o REG configuração.  

 

No caso de um duplo clique sobre o arquivo não atualizar as configurações faça o seguinte: 
No Windows vá em Iniciar + Executar e digite "regedit". Na janela que se abre vá até o menu 

Arquivo e escolha Importar. Não deve selecionar o arquivo que contém a configuração.  
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PESQUISA ARKITOOL COMANDOS 

ARKITool tem um sistema em que você pode aprender todos os comandos do programa e 
definir suas abreviações, etc. Este programa é a "utilidade localizador" que você pode usar no 
menu suspenso ARKITool. 

Na execução do presente programa irá exibir a seguinte janela: 

 

Esta janela tem a seguinte: 

  A: Aqui você pode escrever, a fim de filtrar os comandos que aparecem na lista de 
comandos. 

    B: Mostra os nomes originais dos comandos. 
    C: Exibe o grupo de comando a que pertence cada comando. 
  D: Aqui você pode digitar a abreviatura que pretende atribuir chaves para cada um dos 

comandos. Assim que você pode executar esse comando AutoCAD, digitando as letras que 
você entra aqui. 

   E: Aqui você vê a explicação de vídeo de como cada comando. 
   F: Ela mostra a descrição de cada comando. 
 G: Marcar esta caixa irá exibir os comandos agrupados pelo grupo a que pertencem. 
   H: A partir daqui você pode criar um arquivo de texto com todos os comandos que são 

exibidos atualmente na lista. 
   I: Escolha os comandos de parágrafo para filtrar quando se olha para os comandos. 
   J: Indica o número de comandos que estão aparecendo na lista. 

 

Você pode executar um determinado comando simplesmente clicando duas vezes sobre a 
linha de comando que deseja executar no AutoCAD. AutoCAD deve ser aberto e à espera de 
um comando para executar um comando ARKITool. 
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Ao clicar no botão direito do mouse sobre uma linha de comando específico que você pode 
adicionar este comando para a lista de favoritos. Se você colocar um comando como favorito 3 
coisas irão: 

1. Este comando aparece na lista geral, 
com uma "estrela" indica que este é 
um comando favorito. 

2. Este comando aparece na Lista de 
comandos favoritos a partir desta 
janela. Desta forma, você pode ver 
rapidamente os comandos usados 
com mais. 

3. Este comando aparece na seção 
Favoritas dentro de seu grupo no 
menu suspenso "ARKITool" no 
AutoCAD, como mostrado na figura. 

Uma vez que a guia favoritos desta janela 
você pode: 

1. Remover um comando da lista de 
favoritos. 

2. Exibir um título personalizado para 
cada um dos comandos favoritos de 
modo que o título irá aparecer no 
menu drop-down em AutoCAD e você pode localizar rapidamente cada comando no 
menu. 

 

As abreviaturas definidos para cada comando são armazenadas no registro do Windows, a 
chave: 

"HKEY_CURRENT_USER \ Software \ idéias e programas, S.L.\ ARKITOOL 2012 \ Configuration \ 
padrão \ \ ARKITool abreviações ". 

A Lista de comandos favoritos são salvos no Registro do Windows, a chave: 
"HKEY_CURRENT_USER \ Software \ idéias e programas, S.L.\ ARKITOOL 2012 \ Configuration \ 

padrão \ \ ARKITool Favoritos " 

Pode exportar essas chaves do Registro para obter estas definições para outros computadores 
que tenham "ARKITool" instalado. 
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DESCRIÇÃO DE CADA COMANDO E UTILIDADE 

A "ARKITool" tem mais de 450 ferramentas, comandos e receitas diversas. De vez em quando 
novas funcionalidades são adicionadas ao programa. O objetivo deste manual é explicar os 
aspectos gerais do programa ARKITool.  

A partir do "Utilitários Locator" você pode navegar e aprender a lidar com qualquer programa 
de comando Arkiplan. Você apenas tem que localizar a ferramenta desejada e à própria lista 
clique no ícone de vídeo. Como mostrado abaixo será exibido um vídeo explicando o comando. 

 

Em nosso site: www.arkiplan.es: você pode acessar um suporte completo para cada ARKITool 
comandos programa. 

 


