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1. Knihovna designů a analogů  

 
Existují dvě řady knihoven pro 
Exocad - knihovna designu(1) 
a knihovna analogů pro 
modely(2). Mají stejný název 
složky(3), ale rozpoznáte je 
podle obsahu. Knihovny 
designu mají složky pro 
skenovací tělíska, abutmenty, 
šroubu atd.(4). Knihovny 
analogů mají složky pro 
analogy(5).  
 
 
 
 

 
 
 

 
  



2. Umístnění knihovny  

 
Exocad je umístěný ve třech složkách:  

 

 CAD-Data (1) - zde najdete složky s designy projektů 

 DentalCADApp (2) a 

 DentalDB (3) - zde jsou data jako například knihovny, konfigurační soubory, 

pluginy atd.  

 
Za normálních okolností jsou tyto složky umístěné pohromadě. Ujistěte se, že máte 
otevřenou správnou verzi Exocadu. Můžete mít v počítači vícero starších verzí Exocadu, 
proto zkontrolujte, který rok máte otevřený (4). 
  

 
 
 
 
Někdy jsou složky 
uspořádány jinak. Můžete 
se zeptat klienta, jestli vědí 
jak, hledejte v počítači 
jména složek, pokuste se do 
nich vstoupit z projektu 
Exocadu stlačením Otevřít 
v exploreru(5). Také 
můžete kliknout pravým 
tlačítkem myši na ikonu 
zástupce Exocadu (6) na 
ploše, vyberte Vlastnosti 
(7) a skontrolujte cíl (8) ve 
složce DentalDB.  



 
Poté, co najdete a otevřete složku DentalCADApp (1), jděte do složky Library (2), dále do 
složky Modelcreator (3) a následně do Implants (4). Sem vložte knihovny analogů pro 
modely (5).  
 
 
 
  



 
Najděte a otevřete složku DentalCADApp (1), jděte do složky Library (2), dále do složky 
Implant (3). Sem vložte knihovny designů (4).  
 
 
 
 
  



3. Instalace knihoven  

 
Instalace knihoven Exocad je v podstatě zkopírování a vložení správných souborů na 
správné místo.  
 
Nejdříve vymažte staré ARUM knihovny. Ujistěte se, že označujete a mažete správné 
soubory. Otevřete zdrojový soubor, který obvykle bývá zkomprimovaný, označte všechny 
potřebné soubory, zkopírujte je a vložte na správné místo. Znovu se ujistěte, že je všechno 
v pořádku.  
 
Restartujte Exocad pro zavedení nových knihoven. Můžete udělat testovací projekt, na 
kterém vyzkoušíte, zda knihovny fungují.  


