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PC Automation (dříve PCschematic) 

Přechod z v22 na v23 

 

ÚVOD 
 

Následující informace jsou určeny pro uživatele, kteří přechází z verze 22 na verzi 23 (na verzi 23 je 

možné přejít pouze z verze 22). Mohou je využít i uživatelé, kteří ve v23 začínají, a mají v úmyslu (i 

později) si prostřednictvím v22 načíst některé věci, jako jsou například části databází, hlavičky a 

šablonky stránek, třídění prvků, atd.) – v takovém případě si mohou od nás dodatečně stáhnout v22, 

přičemž jejich licence na v23 bude rovněž platná.  

 

Verze 23 programu PC Automation není obvyklou aktualizací (update) předcházejících verzí programu 

(dříve nazývaných PCschematic). Je to nový program, který sice funkčně i ovládáním navazuje na verzi 

22, ale vyžaduje samostatnou instalaci.  

Program je dodáván v originální, univerzální podobě, která zahrnuje několik jazykových mutací 

včetně češtiny, která je automaticky vybrána při instalaci programu. Naše vlastní česká verze již 

nebude dodávána, ale uživatel má možnost si program přizpůsobit podle svých dřívějších zvyklostí 

(viz dále).  

Zatímco některé přizpůsobení v23 je jednoduché, jiné sestává z více kroků a vyžaduje zvážení 

uživatele v souvislosti s jeho způsobem práce a jeho preferencemi. Existuje více variant přechodu na 

v23 v závislosti na zvyklostech a požadavcích uživatele. Tento dokument stručně seznamuje s v23 a 

naznačuje možnosti přizpůsobení programu podle potřeb uživatele.  

Uživatel znalý práce v předcházejících verzích programu může ve v23 i nadále pracovat obvyklým 

způsobem, ale potřebuje vědět následující skutečnosti: 

• Ikony (tlačítka) k ovládání funkcí a povelů jsou graficky změněné, ale ve stejných místech. 

 

 

• Složky (podadresáře) programu jsou v angličtině a doznaly drobných změn (např. už není 

hlavní adresář PCSELCAD, program se instaluje do adresáře PCAutomation, atd.) 

 

 

• Program umožňuje stahování potřebných prvků (součástky, přístroje) z databázového portálu 

výrobce programu. To sebou nese jisté změny v programu, například ve struktuře databáze, 

kdy počet i velikost datových polí je výrazně zvýšen. Přístup na portál se aktivuje přímo 

z programu.  

Stažení jednotlivých prvků se provede jednoduchým přetažením do kreslící plochy programu, 

hromadné stažení více prvků spočívá v exportu z portálu a importu ve v23. V obou případech 

se stažené prvky ihned zapíší do databáze v23. 
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• Projekty z v22 a starší se musí před použitím ve v23 konvertovat. Konverze zahrnuje drobné 

změny v barvě, fontu a velikosti písma symbolů a značení připojovacích bodů svorek, atd.  

Konverze projektů se provede načtením projektu do v23 a uložením. Projekty lze konvertovat 

postupně a podle potřeby, licence v23 zůstává platná i pro v22. Při konverzi se generuje výpis 

prvků použitých v projektu, ale chybějících v databázi v23 – ten lze použít pro převod 

chybějících prvků z databáze v22 do databáze v23 – viz kapitoly PŘEVOD PROJEKTŮ Z v22 DO 

v23 a Převod databáze pomocí seznamu Specifikace 

 

• Databáze programu v23 je v podstatě prázdná, nezahrnuje žádné skutečné prvky, má pouze 

smyšlené (generické) prvky různých druhů, u kterých je výrobce označen jako PCSCHEMATIC.  

Program umožňuje jednak doplňovat databázi stažením potřebných prvků z databázového 

portálu, jednak přetáhnout databázi z v22, ať už úplně, nebo jenom částečně podle potřeby. 

Při převedení databáze v22 je potřeba mít na paměti, že v databázi jsou záznamy o použitých 

symbolech, obrázcích prvků, navazujících dokumentů a zatřídění prvků do skupin, které je 

potřeba převést do v23 také. S převodem třídění jsou spojeny určité výhrady, které si musí 

každý uživatel promyslet podle svých preferencí - viz níže. Pro převod databáze z v22 viz 

kapitolu PŘEVOD DATABÁZE Z v22 DO v23 

 

 

• Možnost stahování prvků z databázového portálu vyžaduje ve v23 striktní dodržení jmen 

výrobců, kteří již jsou v portálu zavedeni  

Uživatel si může do seznamu výrobců přidávat svoje jména tak, aby nebyly v kolizi se 

zavedenými jmény, nebo je převést na již použitá jména výrobců (např. NKT Cables -> NKT) – 

viz kapitolu Další postup 

 

 

• Třídění prvků ve v23 je jiné, než bylo ve v22. Uživatel v22 si ho také mohl navíc upravit sám 

podle své potřeby.  

Program umožňuje přetáhnout původní třídění prvků databáze z v22, ale potom prvky stažené 

z portálu nebudou zatříděny správně. Pokud se ponechá třídění v23, potom naopak prvky 

databáze převedené z v22 také nebudou správně zatříděné. Možná řešení jsou popsána 

v kapitole TŘÍDĚNÍ PRVKŮ V DATABÁZI v23 a  PŘEVOD TŘÍDĚNÍ PRVKŮ Z v22 DO v23   

  

 

• Symboly v knihovnách v23 jsou ve většině případů graficky stejné či podobné, ale mají jiné 

názvy a nastavení textu (velikost, barva, font). PLC symboly v23 jsou graficky zcela jiné, aby 

umožňovaly zápis dalších dat, navíc s vývody vždy dole. Symboly PLC z v22 je možné i nadále 

používat, včetně referenčních tabulek.  

Uživatel si může symboly (celé knihovny) v22 nakopírovat do v23 - v mnoha případech budou 

symboly v nakopírovaných knihovnách neškodně duplikovat symboly v23, ale budou mít 

návaznost na projekty a databázi z v22 (nebudou v konfliktu se symboly v23, protože jejich 

názvy jsou jiné). Texty symbolů z v22 budou mít automaticky ve v23 nastavení stejné (barva, 

velikost, font), jako symboly v23. Nakopírované knihovny symbolů se musí ve v23 

registrovat! Viz kapitolu PŘEVOD SYMBOLŮ (KNIHOVEN SYMBOLŮ) Z v22 DO v23 

 

 

• Nastavení programu v23 se může v detailech lišit od nastavení ve v22 (barva kreslící plochy, 

obsah výběrových lišt, zkratky, nastavení tiskárny, atd.) 



Program umožňuje převést určitá nastavení programu v22 podle výběru. Možnost převodu 

nastavení programu zůstává i u v23, takže nastavení lze přenést na jiné počítače, atd. Viz 

PŘEVOD NASTAVENÍ PROGRAMU v22 DO v23 

 

• Obrázky a dokumenty (katalogové listy) prvků zapsaných v databázi v23 používají jiný alias 

pro odkaz na ně, než je ve v22.  

Pokud se do v23 převedou i obrázky a dokumenty z v22, aby navazovaly na prvky převedené 

databáze, musí se jim v databázi v23 změnit alias – viz kapitolu Převod obrázků a dokumentů 

prvků 

 

 

• Šablonky stránek jsou ve verzi 23 jiné v porovnání s českou verzí 22.  

Uživatel má možnost si šablonky (stránek, výkresů, atd.) z v22 převést kopírováním a nadále 

používat. Protože šablonky stránek obsahují hlavičky stránek (rámeček s rohovým razítkem), 

je dobré převést i knihovnu hlaviček (Formáty) - viz dále Převod šablonek  

 

Program umožňuje převést potřebné věci z v22 do v23 ať už novými funkcemi v programu (převod 

databáze, převod třídění prvků, převod nastavení programu), nebo kopírováním jednotlivých položek 

do odpovídajících složek programu v23.  Některé operace ale vyžadují dodatečnou úpravu ve v23 

(nakopírované knihovny symbolů a hlavičky výkresů musí být registrovány, aliasy obrázků a 

dokumentů prvků v databázi v23 musí být změněny, atd.). Detaily jsou uvedeny níže.  

Převod do v23 je tedy možný, ale vyžaduje pečlivé zvážení každého uživatele s ohledem na rozsah 

převodu (je potřeba převádět do v23 všechno, nebo jenom některé části?). Převod je současně 

příležitostí očistit program od zbytečností (symboly, projekty, prvky v databázi, atd.). Protože licence 

na v23 a další zůstane platná i pro v22, není potřeba přecházet na v23 najednou a ve spěchu, převod 

lze provést postupně, stejně jako později. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOŽNÉ SCÉNÁŘE PŘEVODU DO v23 
 

Uživatelé programu v22 se mohou rozhodnout pro různá řešení přechodu na v23, například tyto: 

1) Nebudou do v23 v tuto chvíli nic převádět – projekty z v22 a starší budou i nadále udržovat 

ve v22, zatímco nové projekty budou realizovat ve v23. V případě potřeby mohou převést 

potřebné položky (projekty, databázi, symboly, atd.) jak po částech, tak i později. 

 

2) Do v23 převedou: 

a. všechny nebo jenom potřebné projekty 

b. přinejmenším prvky databáze použité v převedených projektech 

c. symboly použité v převedených projektech. Nejjednodušší způsob spočívá v 

převedení celých knihoven, odkud použité či potřebné symboly pochází 

d. používané šablonky stránek a výkresů 

e. obrázky a dokumenty převedených prvků (databáze), pokud mají být ve v23 použité 

f. nastavení v22, zejména klávesové zkratky, barvy kreslící plochy a obsah výběrových 

lišt. Toto není nutné, ale vhodné 

g. Otázkou zůstává převod třídění prvků převedených z v22: 

i. Pokud se ponechá třídění v23, potom prvky z databáze převedené z v22 

nebudou zatříděné správně, protože se odvolávají na třídění v22. Stejně tak 

ale platí, že pokud se převede třídění prvků z v22, potom prvky stažené 

z databázového portálu nebudou správně zatříděné, protože se odvolávají na 

třídění v23.  

ii. Tento nesoulad v zatřídění prvků může někdo oželet, přičemž nebude vybírat 

prvky z databáze podle třídění prvků, ale podle výrobce či zapsáním 

identifikátoru (typ, objednací číslo, popis), což v23 umožňuje. Druhou 

možností je nesprávné zatřídění prvků (číslo skupiny) v databázi v23 přepsat 

individuálně či hromadně podle použité tabulky třídění  

 

Uživatel si musí zvážit výhody i nevýhody obou možných řešení. Jako příklad mohou 

posloužit tyto úvahy:  

 

• Pokud si uživatel převede z v22 větší databázi používaných prvků, potom 

může být výhodné si převést z v22 i třídění, protože počet stažených 

prvků z portálu v danou chvíli může být malý a práce spojená se změnou 

jejich zatřídění v databázi bude poměrně snadná 

 

• Naopak pokud bude počet prvků v databázi převedené z v22 poměrně 

malý, potom se zřejmě vyplatí ponechat třídění prvků v23, protože se 

nesprávné zatřídění malého počtu prvků může ignorovat, nebo se 

poměrně jednoduše v databázi opraví 

 

 

 

 



PŘEVOD PROJEKTŮ Z v22 DO v23 
 

Projekty z v22 a starší se pro použití ve v23 musí konvertovat. Konverze projektů se provede 

načtením projektu do v23 a uložením do v23 (adresář Projects). Program si přitom kontroluje, zda 

prvky použité v projektu existují v databázi v23 a vypíše seznam chybějících prvků, které by se měly 

do databáze doplnit – tento výpis lze uložit (tlačítko Uložit výpis) a následně použít při převodu prvků 

použitých v daném projektu z databáze v22 (viz Převod databáze – volba podle seznamu 

specifikace).  

Projekty je výhodné konvertovat postupně a podle potřeby, licence v23 zůstává platná i pro v22.  

Na obrázku níže je ukázka okna při načítání projektu z v22 do v23. 

Pozor! Program ukládá výpis chybějících prvků v databázi v23 pod názvem projektu v Excel formátu 

do adresáře, odkud byl daný projekt načten, i když je následně konvertovaný projekt uložen do 

adresáře projektů (Projects) v23. To je potřeba mít na paměti v případě jeho použití při převodu 

databáze chybějících prvků, protože se tento výpis musí načíst! Z tohoto důvodu může být lepší 

nejdříve projekty nakopírovat z v22 či starších do složky projektů v23 a teprve potom je konvertovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘEVOD SYMBOLŮ (KNIHOVEN SYMBOLŮ) Z v22 DO v23 
 

Pokud se do v23 převede databáze, ať už celá nebo částečně, je potřeba do v23 převést i odpovídající 

symboly použité v databázi. Nemá smysl převádět jednotlivé symboly, ale jednoduše celé knihovny 

symbolů (přinejmenším knihovny MOJE, CZ_SCHEMA, 1P_SCHEMA, CZ_PLC, FORMATY, odpovídající 

knihovny s mechanickými symboly, případně i MONTSCHEMA, CZ_INST, EPS, EZS, GME a GME_MECH, 

pokud byly používány). Pokud byla ve v22 používána další uživatelská knihovna (obdoba MOJE), je 

potřeba nakopírovat i tuto knihovnu. 

Uvedené knihovny vznikly kdysi u nás (s výjimkou knihovny MOJE) z podkladů původního programu 

PCschematic, takže mohou obsahovat graficky stejné či podobné symboly, jaké jsou dnes ve v23, ale s 

jinými názvy, takže nebudou navzájem v konfliktu. Doporučujeme po nakopírování knihoven do v23 

změnit jejich názvy tak, aby indikoval, že pochází z v22 (například předložku CZ_ , kterou již některé 

knihovny mají). 

Celý postup je jednoduchý a následující: 

• Knihovny v22 se převedou do v23 kopírováním z adresáře PCSELCAD – SYMBOL do 

PCAutomation – SYMBOLS 

 

• Nakopírované knihovny se musí ve v23 

registrovat, aby se zobrazily v seznamu 

knihoven symbolů (Nastavení – Adresáře 

projektů – Registrované knihovny). 

 

• Pravým kliknutím do kterékoliv řádky 

v okně registrovaných knihoven lze Přidat 

knihovnu a následně zapsat její název a 

nastavit cestu ke knihovně. Postupně se 

takto přidají všechny kopírované knihovny. 

Nově přidané knihovny se řadí automaticky 

nahoře nad původními knihovnami v23 (viz 

jako příklad přidané knihovny MOJE, 

CZ_SCHEMA a CZ_INST). Program při 

hledání potřebného symbolu prohledává 

knihovny právě podle tohoto seznamu 

shora dolů. Knihovny lze přesunout do jiné 

pozice kliknutím na název, podržením a přetažením.  

 

• Po registraci jsou vidět nově přidané knihovny a 

v zadaném pořadí v seznamu knihoven (Symboly – 

Editor/Knihovny symbolů).  

Pořadí knihoven lze dodatečně změnit přetažením 

názvu přezdívky knihovny v okně registrace 

knihoven) 

 

 

 



PŘEVOD DATABÁZE Z v22 DO v23 
 

Převádět celou databázi v22 do v23 má smysl pouze v případě, že si uživatel její obsah v průběhu let 

sám upravil podle svých potřeb, přičemž neobsahuje zbytečně nepoužívané či zastaralé položky. Ve 

většině případů bude stačit převést pouze její části, zejména ty, které si uživatel sám vytvořil a které 

již jsou nebo budou použité v projektech. Je dobré mít na paměti, že uživatel má možnost si ve verzi 

23 stahovat potřebné prvky z databázového serveru výrobce, který se tak časem stane hlavním 

zdrojem potřebných prvků. Protože databáze v23 je výrazně rozšířena o nová datová pole s novým 

významem, je správné nalinkování převáděné databáze důležité - proto má v23 již vytvořené funkce 

pro úspěšný převod databáze z v22. 

Poznámka: 

Mapování běžně používaných datových polí v22 na nová pole v23 je nutné jednak v souvislosti se 

změnami v databázi kvůli možnosti stahování prvků z databázového serveru, jednak s přechodem na 

jiný systém identifikace prvků v databázi. Tak například EAN číslo a Typ, které byly až do v22 

používané jako identifikátory prvku, již nejsou hlavním identifikátorem prvku v nové databázi v23, a 

jsou proto převedeny pod tak zvané historické identifikátory (HistoricalArticleNumber). Kromě toho 

program v databázi rozlišuje údaje prvků specifikované uživatelem (ať už jsou převedeny z v22, nebo 

přímo vytvořeny ve v23) od údajů definovaných v databázovém portálu. Datová pole, jejichž hodnoty 

jsou definovány uživatelem začínají písmeny usr (=uživatel), například usrDiagramsymbols 

(schematické symboly definované uživatelem), zatímco datová pole s hodnotami z portálu začínají 

písmeny pcs (=pcschematic), například pcsDiagramSymbols (schematické symboly prvku definované 

portálem). 

Pokud se prvky převádí z databáze v22 pomocí tohoto převodníku, budou převedeny do databáze v23 

správně, aniž by uživatel o změnách v databázi v23 musel detailně vědět. To stejné platí pro vytváření 

nových prvků přímo ve v23 pomocí Asistenta záznamu databáze. 

 

Převod databáze se zahájí ve v23 pod novou záložkou Prvky (Prvky – Import z databáze v22 – 

Importovat prvky z databáze v22) 

 

 



Celý převod sestává z několika kroků, jak je vidět z naskočeného dialogu níže. Nejdříve je potřeba 

vybrat převáděnou databázi, tabulku dat prvků a zadat složku databáze. 

Převodník databáze umožňuje definovat, co se má z vybrané databáze v22 převést buď pomocí filtru 

(volba Definujte filtr), nebo připraveného seznamu identifikátorů prvku (volba Použijte specifikaci ze 

seznamu), kde se specifikací míní Typ či EAN prvků. 

 

 

 

 

Převod databáze pomocí filtru 
Filtr umožňuje vybrat datové pole z databáze v22, podle kterého se mají z databáze extrahovat 

potřebné prvky. V příkladu níže je zápis pro výběr prvků výrobce OEZ. Filtr zvládne více zápisů 

najednou pro případ potřeby současně vybrat i další prvky podle jiných kritérií – další řádka pro výběr 

se aktivuje tlačítkem +. Tak je možné vybrat současně dalšího výrobce nebo prvky podle jiného 

kritéria.   

 

 

 

Poznámka: pokud je potřeba převést celou databázi, potom lze filtr nastavit například takto: 

 

Po nadefinování kritérií se pokračuje tlačítkem Další. 

 



Převod databáze pomocí seznamu Specifikace 
Seznamem se zde míní Excel výpis Specifikace prvků (EAN nebo Typ), které se mají z v22 převést do 

v23. I když si takový výpis lze sestavit ručně podle potřeby, je tato volba určena hlavně pro případ, 

kdy se mají do v23 převést prvky použité v projektu převáděném z v22 – seznam použitých prvků si 

program generuje sám při konverzi projektu z v22 načítaného do v23 – viz Převod projektů z v22 do 

v23. 

 

V poli Výpis specifikací se musí vybrat odpovídající Excel záznam, který se v okně importu databáze 

objeví (viz obrázek výše). 

Tlačítkem Další se pokračuje. 

 

 

 

Další postup, ať už použitím filtru nebo seznamu Specifikace 
Povel Další při volbě filtru nebo seznamu specifikace přivede proces importu databáze na stejnou 

cestu. Protože databáze v23 zahrnuje i databázi PanelBuilder pro návrh domovních rozváděčů, která 

je ve v22 separátně, program ji chce převést také a hledá ji v zadaném adresáři. V případě české 

verze programu v22 je tato databáze vedena pod názvem PanelBuilderDb_CZ.mdb. Tuto databázi lze 

tedy v tuto chvíli přidat, stejně jako ji nechat být a nepřevádět, či převést později.  

V případě volby Ne přejde převodník do mapování datových polí v22 vůči v23. Obrázek níže ukazuje 

standardní nastavení, ale je možné, že uživatel má vlastní jiné nastavení.  



 

 

Poznámka: informace o počtu prvků vlevo dole se týká počtu nalezených prvků, nikoliv nenalezených, 

jak je v okně uvedeno (bude opraveno). 

Program začne prohledávat databázi v22 podle zadaných kritérií, a kontroluje, jestli výrobce 

vybraných prvků je v databázi v23 zaveden přesně podle daného názvu (například NKT není totéž jako 

NKT Cables). V ukázkovém případě (OEZ – viz obrázek níže) program nenalezl tohoto výrobce 

v seznamu výrobců v23, což indikuje červeným polem výrobce v23 (sloupec Do), nebo názvem 

výrobce UNKNOWN MANUFACTURER (Neznámý výrobce). 

Rozkliknutím nabídky tohoto pole ve sloupci Do naskočí seznam již definovaných výrobců, z nichž je 

možné jednoho (identického, ale třeba jinak zapsaného) vybrat, a tak výrobce nalinkovat.  

 

Pokud zde nelze daného výrobce nalinkovat, je potřeba ho do seznamu přidat přes tlačítko Výrobci - 

Nový 

Po přidání nového výrobce je potom možné tohoto výrobce v poli Do vybrat a potvrdit OK  

 



Převodník databáze pokračuje dále s přiřazením datových polí převáděné databáze do databáze v23. 

Databáze v22 české verze programu, stejně jako databáze uživatelů, obsahuje datová pole, která 

nejsou v databázi v23 standardní, ale je možné je tam převést. Program zjistí a vypíše všechna datová 

pole nalezená v databázi v22 (obrázek níže), která nemá v databázi v23. Uživatel si odklikne, která 

datová pole chce převést. 

Poznámka: Program sice hlásí, že tato pole nejsou doporučená pro import do nové databáze, ale to 

záleží na rozhodnutí každého uživatele, zda je chce používat nebo ne.  

Příklad standardní volby je uveden na obrázku níže.  

 

 

Tlačítkem Další se přejde na další krok převodu. 

V této fázi převodu si již program načítá data z databáze v22 a mapuje datová pole z databáze v22 na 

pole databáze v23. Originální datová pole v23 jsou fixní a nelze je měnit, ale je jim možné přiřadit 

datová pole z v22. Tento proces probíhá normálně automaticky, protože je předdefinován, a zde je 

více méně pro kontrolu. 

 



 

 

Tlačítkem Další začne příprava k importu vybraných prvků do databáze v23. 

 

Program si načte všechny vybrané prvky z databáze v22 (zde 1703 prvků OEZ) a zobrazí jejich data 

(posuvníky v obou směrech umožní prohlédnout celý záznam). 

 

 

 

Tlačítkem Import se spustí import prvků do databáze v23, jehož výsledek je vidět na obrázku níže. 



 

Tlačítkem Zavřít se převodník zavře.  

 

Spuštěním vyhledávání prvků v databázi (klávesová zkratka D) lze nyní vyhledávat podle 

importovaného výrobce (zde OEZ). Na obrázku níže jsou hned vidět dva problémy – daný prvek (zde 

Pomocný spínač) není správně uveden v třídění prvků (Kabelový kanál) a obrázek prvku není 

zobrazen (Obrázek nenalezen). 

 

 

Nesprávné zatřídění převedených prvků je důsledkem toho, že importované prvky se odvolávají na 

třídění použité ve v22, zatímco databáze v23 má jiné třídění – možnosti řešení zatřídění prvků ve v23 

jsou uvedeny v Třídění prvků v databázi v23. Problém s nenalezeným obrázkem je probrán níže. 



Převod obrázků a dokumentů prvků 
Hlášení Obrázek nenalezen v okénku zobrazení daného prvku indikuje (obr. výše), že obrázky 

převedených prvků (zde OEZ) nebyly převedeny z v22. To lze provést dodatečně kopírováním 

potřebných obrázků z adresáře v22 (PCSELCAD – DATABASE – NÁHLEDY) do odpovídajícího adresáře 

v23 (PCAutomation – Database – pcsPictures). Kromě toho bude potřeba změnit alias odkaz zapsaný 

v databázi pro obrázky a dokumenty. Verze 23 používá pro obrázky v nastavení databáze alias PCSPIC 

(a pro dokumenty PCSDOC), zatímco česká verze programu až do v22 používala alias OBR (pro 

dokumenty DOK). Řešení spočívá v přejmenování aliasu v databázi v23 v poli Picture pro daný prvek z 

%OBR% na %PCSPIC%  - viz obrázek níže. Podobně pro dokumenty je potřeba přejmenovat alias 

v poli usrDatasheet z %DOK% na %PCSDOC%.  

 

 
 

Řešení přejmenování aliasů pro obrázky a dokumenty: 

• Individuálně pro každý prvek zvlášť v Asistentu záznamu databáze, kdy se do Asistenta načte 

daný prvek přes tlačítko Editovat a tlačítky Další se editace postupně přesune až do záložky 

Externí soubory. Zde je možné aktivovat výběr obrázku nebo dokumentu, přičemž se vybere 

potřebný alias PCSPIC pro obrázek nebo PCSDOC pro dokument (na obrázku níže zachycen 

výběr obrázku). Obrázky i dokumenty je potřeba už mít nakopírované ve složce Database – 

pcsPicture (nebo usrDatasheet pro dokumenty). 

 



• Hromadné pro všechny nesprávně zatříděné prvky spočívá v exportu databáze v23 do Excelu, 

kde lze změnu provést hromadně, a importu upraveného záznamu zpět do databáze při 

vybraném datovém poli Picture. Záleží na počtu obrázků, které by se měly do v23 převádět, 

protože jednou z možností je obrázky nepřevádět vůbec (nebudou zobrazeny při výběry 

prvků z databáze). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TŘÍDĚNÍ PRVKŮ V DATABÁZI v23 
 

Každý prvek zapsaný v databázi může být přiřazen určité skupině prvků stejného významu (například 

Stykače AC) zápisem čísla skupiny v databázi (ve v22 to je datové pole SKUPINA_2). Vztah mezi 

názvem skupiny prvků a jejím číslem je dán tabulkou třídění prvků. Například skupina spínací 

přístroje domovních přístrojů má ve v22 číslo 101020.    

Databáze v23 používá jinou tabulku třídění prvků než české verze programu až do v22, přesněji 

řečeno tabulku s jinými názvy, ale mnohdy stejnými čísly skupiny. Uživatelé si navíc mohli vytvořit 

svoje tabulky třídění, které nebudou s tříděním v23 kompatibilní. Program v23 sice umožňuje převést 

z v22 i třídění prvků (viz Převod třídění z v22 do v23 níže), ale tím vzniklý problém nelze zcela vyřešit.  

V případě ponechání nového třídění v23 nebudou prvky převedené s databází z v22 správně 

zatříděné, protože se odvolávají na třídění v22. Naopak převedením třídění z v22 a jeho používáním 

ve v23 nebudou správně zatříděné prvky stažené z databázového portálu, protože ty se odvolávají na 

třídění v23. 

Na obrázcích níže je porovnání obou tabulek (česká v22 vlevo, v23 vpravo).  Ovládací a signalizační 

prvky (č. skupiny 3010 ve v22) spadnou ve v23 rovněž do skupiny 3010, kde to jsou Kovové trubky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý uživatel musí zvážit, které řešení (tabulka) bude pro něho výhodné. 



Dále jsou uvedeny jako příklad dva možné scénáře vzniklé situace: 

• Ve v23 se ponechá její třídění prvků. To zajistí, že prvky stažené z databázového portálu 

budou v databázi správně zatříděné, což bude výhodné v případě, kdy se databázový portál 

stane hlavním zdrojem doplňování prvků v databázi. Prvky převedené z v22 ale nebudou 

správně zatříděné, což si uživatel bude muset upravit.  

 

• Do v23 se převede třídění prvků z v22. To zajistí, že prvky importované z v22 budou správně 

zatříděné, ale zatřídění prvků stažených z databázového portálu nebude správné (což si 

uživatel bude muset upravit).  

 

 

Pro obě dvě situace jsou možné tyto varianty řešení: 

o Nesprávné zatřídění prvků bude ignorováno, třeba i jenom dočasně. Nesprávně 

zatříděné prvky, ať už z databázového serveru nebo převedené z v22 se nebudou 

vybírat z tabulky třídění, ale zápisem typu, popisu a jiných identifikátorů, což v23 

dovoluje, případně podle Výrobce. Nesprávné zatřídění lze dodatečně postupně 

v databázi v23 upravit, přinejmenším u vybraných prvků.   

 

o Nesprávné zatřídění prvků se v databázi v23 opraví změnou čísla skupiny v datovém 

poli (OrganizationNode1), hned nebo dodatečně: 

 

▪ individuálně pro každý prvek nejlépe v Asistentu záznamu databáze. Na 

obrázku níže je jako příklad vidět záznam prvku převedeného z v22, zatímco 

tabulka třídění byla ponechána z v23 - číslo zatřídění je tedy potřeba upravit. 

Přivoláním tabulky třídění (kliknutím na čtvereček vpravo od Zatřídění) 

naskočí platná tabulka třídění (zde jako příklad třídění v23). Vybráním 

vhodné skupiny třídění program zapíše její nové číslo.  

 

 

 

 



▪ individuálně pro každý prvek v Editoru databáze (pokud je uživatel znalý 

práce v editoru záznamu databáze) – viz obr. níže. 

 

  

 

 

 

 

 

 

▪ hromadně v Excel výpisu databáze, který se potom importuje zpět do 

databáze. Výhodou je jednoduchost provedení hromadných náhrad 

původních čísel skupiny za nová (pokud je uživatel znalý exportu/importu 

záznamu databáze). Import / Export databáze je podrobně popsán v návodu 

až do v22.  

Poznámka:  

Zatímco individuální změny zatřídění prvků prováděné v Asistentu záznamu databáze umožňují 

jednoduše přiřadit nové zatřídění výběrem ze seznamu třídění použité tabulky, ať už v22 nebo v23, 

hromadná změna čísel třídění v Excel výpisu databáze vyžaduje znalost čísel skupiny v23 – viz Tabulka 

čísel skupiny prvků v třídění v23 na dalších stránkách.  

 

Použití Excel výpisu databáze současně umožní změnit hromadně odkaz na alias obrázků ve v23 (viz 

kapitolu Převod obrázků a dokumentů prvků), takže by se provedly dvě potřebné úpravy najednou.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka čísel skupiny prvků v třídění v23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘEVOD TŘÍDĚNÍ PRVKŮ Z v22 DO v23 
 

Převod třídění prvků z v22 se zahájí ve v23 pod novou záložkou Prvky (Prvky – Import z databáze v22 

– Import tabulky třídění v22). 

 

V dalším dialogovém okně je potřeba vybrat cestu k databázi v22 a její tabulku třídění. Jako příklad je 

uveden obrázek níže. 

 

 

 

Tlačítkem Import se zadaná tabulka třídění převede do v23. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘEVOD ŠABLONEK STRÁNEK, VÝKRESŮ, … 
 

Mezi šablonky patří šablonky stránek (obsahují hlavičku výkresu daného formátu s určitým 

nastavením), šablonky výkresů (obsahují určitá zapojení), případně i šablonky datové (obsahují data 

prvků použitých v zapojení, …) a šablonky podsestav (podsestava, detailní výkres s vlastním výpisem 

materiálu).  

Šablonky jsou ve verzi 23 jiné (s jiným obsahem a v angličtině), než byly ve v22. Uživatel si také mohl 

vytvořit svoje vlastní šablonky. Je tedy potřeba převést používané šablonky z v22 do v23. Pro 

uživatele je zřejmě nejdůležitější převod šablonek stránek (protože již byly použity v projektech v22), 

případně šablonek výkresů, ale mohou to být i ostatní druhy. 

Poznámka: česká verze 22 rozlišovala šablonky výkresů, které ve v23 vůbec nejsou (s výjimkou 

Datových šablonek, ale to není totéž).  

Převod šablonek je stejný bez rozdílu druhu a spočívá v kopírování potřebných šablonek z v22 do 

odpovídajících složek programu v23. 

Na obrázcích níže je vidět struktura složek šablonek šablonek ve v22 (vlevo) a ve v23 (vpravo). 

Mapování jednotlivých složek mezi v22 a v23 je vyznačeno červenými čarami. 

 

 

 

Mapování šablonek ve složce Šablonky_STRÁNEK (v22) s odpovídajícími šablonkami v23 (složka 

PageTemplates) je níže:  

 

 

         

 

 

 

 

 

 



Převod šablonek lze provést dvojím způsobem: 

 

1) Kopírováním jednotlivých používaných šablonek z v22 do odpovídajících složek v23 (například 

ze složky Šablonky_STRÁNEK ve v22 do složky PageTemplates ve v23. Tím budou šablonky 

daného druhu z v22 společně s šablonkami v23. 

 

Příklad kopírování šablonky Mech_A3 z v22 do v23: 

 

PCSELCAD - STANDARD - Šablonky_STRÁNEK – Výkresy - 

Mech_A3.STD     

do    

PCAutomation – Templates – PageTemplates - Normal 

Výsledek je vidět na obrázku vpravo, šablonka MECH_A3 je 

umístěna pohromadě s ostatními šablonkami v23 

v odpovídající složce šablonek. 

 

 

2) Kopírováním celých složek šablonek z v22 do v23 z adresáře STANDARD do adresáře 

Templates. Tím budou šablonky z v22 ve svých původních složkách i ve v23 (tyto složky 

budou duplikovat svým významem složky v23, ale to ničemu nevadí). 

 

Příklad kopírování celé složky Šablonky_STRÁNEK do v23: 

 

PCSELCAD – STANDARD -  Šablonky_STRÁNEK   

do 

PCAutomation – Templates  

 

Výsledek je vidět na obrázku vpravo, složka šablonek 

Šablonky_STRÁNEK je umístěna pohromadě s ostatními 

složkami šablonek v23. V ní jsou všechny šablonky dané 

složky z v22. 

 

 

 

 



Poznámka: při kopírování z v22 do v23 je možné a výhodné využít funkci programu, která spustí 

Windows Průzkumník souborů přímo v daném místě. Příklad: Pravým kliknutím na složku Výkresy ve 

v22 (nebo jakoukoliv šablonku ve složce) a vybráním povelu Zobrazit v Okně průzkumníka naskočí 

Průzkumník s výpisem obsahu složky, jak je vidět na obrázku níže, aniž je potřeba vyhledávat správné 

adresáře na disku počítače.  

 

 

 

 

Pokud se podobná akce provede ještě předtím ve v23 (pravým kliknutím na složku PageTemplates), 

budou k dispozici dvě okna Průzkumníka souborů (například složky šablonek ve v22 a v23), mezi 

kterými lze snadno kopírovat šablonky či celé složky – viz obrázek níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘEVOD NASTAVENÍ PROGRAMU v22 DO v23 
 

Program umožňuje převést většinu uživatelských nastavení programu z v22. Postup převodu je 

následující: 

1) Nejdříve je potřeba vyexportovat výpis nastavení programu v22. To se provede ve v22 

pomocí funkcí Nastavení – Systém / Licenční klíč – Export usersettings.  

 

Odkliknutím tlačítka Export usersettings lze generovaný soubor uložit do některého adresáře 

programu v22 – VŠIMNĚTE SI, KAM PROGRAM TENTO SOUBOR UKLÁDÁ, aby ho bylo možné 

později importovat do v23. Úspěšné generování a uložení program potvrdí hlášením 

(Exportfile created succesfully) – viz obrázek níže. 

 

Poznámka: Exportní soubor pod názvem AutomationUserSettings.PCSSET je zazipovaný 

soubor, který obsahuje výpis .ini souborů programu.  

 

 

2) Exportovaný soubor nastavení se načte do programu v23. To se provede pomocí funkcí 

Nastavení – Systém / Licenční klíč – Importovat nastavení uživatele – viz obrázek níže. 

 

Poznámka: Všimněte si, že ve v23 je kromě importu nastavení i tlačítko pro export nastavení 

(Exportovat nastavení uživatele). To umožňuje exportovat nastavení programu v23 (a 

budoucích verzí na daném počítači) a přenést ho na jiný počítač.  

 



3) Naskočí dialog, ve kterém si uživatel vybere, co chce převést. Dialog má několik záložek, které 

je dobré si projít a prozkoumat. Převod nevybraných nastavení lze provést i dodatečně!!! 

 

• Záložka Uživatelská data 

Odkliknutím některé volby (zde Auto textové soubory) si program zjistí, jestli 

v načítaném exportním souboru je něco, co se týká dané volby – zde jako příklad 

našel soubor ELCAD_CZ.act, který obsahuje všechny texty, které byly v programu až 

do v22 napsány (například PORUCHA, START, atd.). Tato volba je jistě vhodná pro 

převod, její import se provede tlačítkem Import vpravo.  

Uživatel si může projít další volby a podle potřeby je postupně importovat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Záložka Data modulů 

Modulem se myslí jistá aplikace, která je programu zavedena. Jako příklad je na 

obrázku níže ukázána volba převodu nastavení tiskárny a klávesových zkratek (ve v23 

jsou některé klávesové zkratky jiné). Import se provede pro všechny vybrané volby 

najednou tlačítkem Import vpravo dole. 

 

 
 



• Záložka Výběrové lišty 

Ve výběrových lištách jsou uloženy často používané symboly, prvky v databázi či čáry 

a písmo s určitým nastavením. Program zobrazí jednotlivé lišty a uživatel si vybere, 

které z nich chce převést. Na obrázku níže jsou jako příklad vybrány lišty se symboly 

pro EZS, EPS a Elektroniku. Lišty jsou očíslovány podle pořadí, takže zde vybrané lišty 

č. 4, 5 a 6 nahradí lišty se stejným číslem ve v23 (volba Přepsat vlevo dole)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Záložka Nastavení programu 

Pod touto záložkou jsou některé části hlavního .ini souboru programu (PCSCAD.ini). 

na obrázku jsou jako příklad vybrány nastavení barev (včetně uživatelských barev) a 

nastavení tiskárny (zde není jasné, jaký je rozdíl mezi tímto nastavením a nastavením 

Tiskárna pod záložkou modulu). Všechny vybraná nastavení se najednou importují 

přes tlačítko Import. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


