
DPKIR Kiriş ve metraj modüllerini yükler
DPKOL Kolon modülünü yükler
DPTEK Tekniker ve metraj modüllerini yükler
DPMET Metraj modülünü yükler

DP_KIRIS Kiriş ana diyalogunu açar
DP_KIRETGOS Tanımlı kiriş etiketini gösterir
DP_KIRDNT Elle kiriş donatısı ekler
DP_DUZENLE Donatı ya da balon düzenler

KOL_KOLON Kolon ana diyalogunu açar
DP_DUZENLE Donatı ya da balon düzenler

TEK_DNTEKLE Akıllı donatı nesnesi çizme komutu
TEK_DNTKOY Tanım ekranından donatı yerleştirme
TEK_DNTYAP Çizimde LINE ya da PLINE nesneleri akıllı donatıya çevirir
TEK_ETRIYE Normal etriye çizimi yapar
TEK_SERETR Serbest (dikdötgen olmayan) etriye çizer
TEK_ARALIK Donatıya (ok ve pozu ile) çalışma aralığı ekler
TEK_ARLEKLE Var olan aralık okuna bir çalışma aralığı daha ekler
TEK_ARLGUN Çizimi tarayarak aralık oklarını günceller
TEK_CIROZ Çiroz çizer
TEK_GEKLE Mevcut donatıya gönye ekler
TEK_GSIL Seçilen gönyeyi siler. (Gönyenin son büküm olması gerekir)
TEK_DNTKESIT Seçilen donatıyı kesit içine işler
TEK_ZIGZAG Kesme zikzakı çizer

MET_BALKOY Çizime hızlı balon koyar. (Çap ve adet sormadan)
MET_BALYER Yeni poz koyma diyalogunu açar (Modern görünüm)
DP_DUZENLE Metraj ya da akıllı donatı pozlarını düzenler
MET_REVRST Tüm revizyon bilgilerini ve poz numaralarını siler, mevcut revizyon numarasını "0", 

revizyon tarihini de bugün yapar.
MET_POZRST Mevcut revizyon numarasına ait tüm pozları boşaltır
MET_REVREN Mevcut revizyon numarasına ait tüm pozları yeniden numaralandırır
MET_HEPREN Tüm pozları yeniden numaralandırır
MET_SONPOZ En son kalınan poz numarasını gösterir
MET_POZBUL Gelişöiş poz bulma komutu
MET_POZSIL Seçilen donatıların poz numaralarını boşaltır.
MET_HATGOS Hatalı pozları gösterir
MET_ARALIK Aralık ölçüsü formatında poz yerleştirir
MET_ARLTOP Seçilen aralık ölçüsü pozlarının toplamını oluşturur
MET_ARLGUN Aralık ölçülerini günceller
MET_GRUPLA Poz üzerindeki sistem bilgisine bağlı olarak gruplanmış metraj alır
MET_BALBAG Ana poz ile kopya pozu biribirine bağlar

DP_METRAJ Çizimdeki donatıların metrajını alır
DP_DUZENLE Donatı ya da balon poz bilgilerini düzenler
DP_BALCPY Kopya poz yaratır (metraja girmeyen)
DP_ETKDEG Poz etiketi tipini değiştirir
DP_ETKLGOS Seçilen etiket toplam boy gösterimini açar
DP_STA2DNT STA4CAD poz etiketindeki bilgileri akıllı donatı ya da metraj balonuna işler
DP_OLCEK Çizim ölçeğini değiştirir
DP_STIL Stil dosyası konumunu değiştirmek için kullanılır
DP_PROJE Ayar diyalogunu açar
DP_LISANS Lisans ve kilit ID bilgilerini gösterir
DP_CAPDEG Seçtiğiniz donatıların çapını değiştirir
DP_CAPARADEG Belli bir çapta donatıları yeni girdiğiniz çapl ile değiştirir
DP_DNTPROP Donatı özelliği değiştirme (toplu)
DP_ETRKANCA Seçilen etriyelerin kanca boylarını toplu olarak değiştirir
DP_ETRBOYUT Seçilen etriyelerin A/B boylarını toplu olarak değiştirir
DP_DBGOSTER Tüm çizim için gönye boyu yazılarını açar
DP_DBGIZLE Tüm çizim için gönye boyu yazılarını kapatır
DP_ARLOKU Aralık oku düzenleme / değiştirme
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