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BIM voorwoord

Deze publicatie is een samenvoeging van het BIM woordenboek, uitgegeven en  
samengesteld door het TNO, en een aanvulling hoe BIM te implementeren in uw 
organisatie en gebruik makend van ‘gereedschappen’ om BIM uit te voeren binnen uw 
organisatie.

Samenstelling:
•	 het BIM woordenboek: letterlijk overgenomen van de publicatie: BIM woordenboek 

van het TNO.
•	 BIM meting van uw organisatie d.m.v. de QuickScan van TNO. Door een  

ICN Solutions medewerker geautoriseerd door TNO. (pag.40)
•	 Software onafhankelijke toetsing van uw organisatie op het ‘BIM’ gehalt. BIM is een 

werkwijze, geen product afhankelijke oplossing.
•	 Implementatie van BIM binnen uw organisatie. (pag. 42) Waar staat u nu? Waar wilt 

u naar toe? Wat zijn de consequenties?
•	 Wilt u eigenlijk wel? Ja of Nee! Helemaal of deels? Nu of later? 
•	 Wat heeft u nu voor ‘gereedschappen’. Wat moet u aanpassen. ICN Solutions houdt 

niet van Bla, bla! Geeft een advies, u bepaalt wat, hoe, wanneer, hoeveel, hoezo!
•	 Een middagje BIMmen doet ICN Solutions niet, geen productdemo, dat is geen BIM. 

BIM is voorlichting, uitleg wat BIM voor impact heeft op uw organisatie. BIM kun je 
niet kopen! BIM is GEEN product!

•	 ICN Solutions heeft actuele praktijk ervaring! (vanaf pag. 43) Revitusers.nl: meer 
dan 1800 gebruikers zijn onze leidraad.

•	 ICN Solutions heeft de 3B werkmethodiek ontwikkeld: de eerste Nederlandse 
applicatie op Revit. Een applicatie op Revit (Architecture, Structure en MEP  
(installatiebranche). Veel meer dan een bibliotheek, ‘gereedschap’ om Revit  
geschikt te maken voor de Nederlandse Bouwpraktijk. i.s.m. TNO, Stabu, Brink, 
Bink, Best Practice afsprakenstelsel, COINS enz, enz.

•	 ICN Solutions luistert naar gebruikers, maakt de 3B applicatie voor gebruikers 
Gestuurd : DOOR GEBRUIKERS!

•	 Autodesk producten overzicht passende binnen de BIM realisatie.
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BIM - Revit - 3B

De historie van ICN Solutions ligt rotsvast binnen de gebruikers van de software die 
we leveren. Ja, natuurlijk ook onze relaties, maar ‘botum line’ ‘ICN Solutions’ is een  
leverancier die ‘de beste wil zijn’.

Een organisatie die maling heeft hoe groot we zijn in de Autodesk omzet,  natuurlijk 
koesteren we Autodesk, wel leverancier van superprogrammatuur. Maar ICN Solutions 
heeft te maken met de gebruiker! Zeer belangrijk voor ons! Slechts enkele commerciële 
personen, naast vele techneuten, dus praktijk gerichte bouwkundigen! Die allen maar 
1 doel voor ogen hebben, als een relatie ons vertrouwen geeft, dus Ja zegt tegen onze 
leverantie, dan zal het een succes worden!!!! 98% van onze trouwe relaties bewijst dat!
Helaas ook wij maken wel eens foutjes, gelukkig heeeeel weinig. (2 % en dat stoort ons 
uitermate) BIM, ‘toverwoord’? Het lijkt er wel op. Daarom conformeert ICN Solutions zich 
aan het TNO concept, de BIM Quickscan. Als eerste (en voorlopig nog enige) heeft ICN 
Solutions van TNO de Quickscan certificering ontvangen, als ‘gebonden adviseur’ om 
met U te kijken wat uw positie momenteel is.  ‘Gebonden’ omdat ICN Solutions Autodesk 
dealer is.

Dus men verwacht dat ICN Solutions ‘a priori’ kiest voor Autodesk oplossingen. Ja, maar 
niet blind voor alternatieven! Dus wederom, geen bla, bla, maar ‘voetjes op de grond’ 
Maar; eerlijk en duidelijk advies! 
•	 Het eerste deel van deze publicatie het ‘BIM woordenboek’ volgens TNO. 
•	 Deel twee: Autodesk ‘gereedschap’ in het BIM proces
 
Voordeel van ICN Solutions en dus onze kracht:
Deskundigen om die oplossingen te ondersteunen, te implementeren, opleidingen en 
dus uiteindelijk het succes, voor u, te garanderen.
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BIM woordenboek

Dit woordenboek is een verzameling van de veel gestelde vragen over BIM aan het 
team Bouw ICT van TNO. Het boek (deel 1 van deze publicatie) heeft als doel, de lezer 
wegwijs te maken in de vele begrippen en termen die gebruikt worden in de wereld van 
BIM. Het boek richt zich vooral op de vele (open) standaarden en gerelateerde projecten 
en initiatieven zowel nationaal als internationaal).

Bij de omschrijving van de begrippen heeft het verduidelijken van en op compacte wijze  
inzicht geven in de vaak lastige terminologie voorop gestaan. Daarbij is ‘omwille van de 
leesbaarheid’ niet gestreefd naar volledigheid. Aan de omschrijvingen kan dan ook geen 
enkel recht worden ontleend. Gezien de dynamische wereld van BIM zullen een aantal 
begrippen of gerelateerde websites snel verouderd zijn. Onze excuses daarvoor.

Team BouwICT, TNO Bouw en Ondergrond.
Juni 2010
Bron BIM woordenboek. (Letterlijk overgenomen)

Aanvulling:
De aanvulling kent de volgende onderwerpen:
•	 De BIM “gereedschappen” van Autodesk.
•	 De 3B werkmethodiek dé Revit BIM applicatie van ICN Solutions.
•	 De mogelijkheden en oplossingen binnen het Autodesk productenpallet. 
Aangevuld met de 3B werkmethodiek applicatie voor Revit om deze software  
beter geschikt te maken voor de Nederlandse bouwpraktijk binnen het BIM concept.  
Ondersteund door specialistische discipline gerichte overige software.

Grote voordeel van de producten uit het Autodeskpallet:
Optimale communicatie met behoud van “intelligentie”, en in bepaalde gevallen ook  
terugkoppeling (import) van de desbetreffende uitkomsten.



Deel 1 BIM woordenboek TNO
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BIM

Met de term BIM worden vaak verschillende begrippen aangeduid. Het gaat hier vooral 
om het onderscheid tussen enerzijds (1) een 3D model (inclusief allerlei extra  
informatie) van een specifiek bouwwerk. Oftewel het model wat gemodelleerd wordt 
met een softwarepakket om een specifiek gebouw te representeren. (2) Anderzijds 
wordt gesproken over de generieke, herbruikbare, open ICT-standaarden die men (her) 
gebruikt bij het uitwisselen van informatie over specifieke gebouwen. 

Verder gebruikt men de afkorting BIM vaak voor (3) Building Information Modelling. 
Hierbij wordt geduid op het proces om te komen tot een gebouwmodel. De inrichting 
van nieuwe werkprocessen en methodieken door het werken met 3D modellen heeft 
vooral de laatste jaren veel aandacht.

Voorheen werden er 2D tekeningen gemaakt om een gebouw te representeren. 
Tegenwoordig wordt er gewerkt met 3D objecten die bepaalde eigenschappen en  
relaties met elkaar hebben. De 3D geometrie is vaak “slechts een”eigenschap van 
zo’n object. Ook kan b.v. de naam van een leverancier worden toegevoegd, maar ook  
kostencijfers, planning, enz. Op die manier kan een gebouw gedetailleerd worden 
beschreven. 

Door het toevoegen of linken van informatie aan de objecten ontstaat een rijk model 
wat voor verschillende toepassingen (zoals ontwerp, uitvoering, beheer enz.) gebruikt 
en hergebruikt kan worden. Dit noemen we een BIM. De 2D tekeningen kunnen uit een 
BIM worden gegenereerd. 

Het werken met een BIM geeft nogal een omslag. Daarom moet goed nagedacht worden 
over werkprocessen, opleiding, informatie delen, gebruik van software, enz. 

Om die reden is de uitspraak “BIM is een manier van werken” ontstaan.
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BIR

Bouw Informatie Raad
De Bouw Informatie raad is een door zichzelf in het leven geroepen raad die zich sterk 
maakt voor een succesvolle transitie naar bouwen met BIM. De leden zijn op hoog 
management niveau werkzaam bij grote bouwondernemingen, opdrachtgevers,  
ingenieursbureaus, enz.

Zij zitten op persoonlijke titel in deze raad dus niet namens de brancheorganisaties.

Het secretariaat van de BIR ligt bij CURNET. De BIR verdeelt (subsidie) gelden en richt 
zich daarbij vooral op de door CURNET ondersteunende initiatieven zoals COINS, VISI, 
enz.

Volgens het strategisch plan is de BIR klaar als “éénvijfde van de projecten met BIM 
wordt uitgevoerd.”

Meer info: www.bouwinformatieraad.nl 
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BuildingSMART Alliance

De BuildingSMART alliance is één van de zogenaamde chapters van BuildingSMART 
IAI.BuildingSMART alliance is het chapter voor de regio Noord Amerika (incl. Canada). 
Door de naamgeving kan dit nogal eens voor verwarring zorgen. Dit is tevens het enige 
chapter wat zich naast IFC ook nog op andere BIM gerelateerde initiatieven richt.

Meer info: www.buildingsmartalliance.org

BuildingSMART International Alliance  
for Interoperability

Nieuwe naam voor IAI. BuildingSMART IAI is een organisatie die de standaarden IFC en 
IDM beheert. Men zorgt voor doorontwikkeling (nieuwe versies) van de standaarden. 
Sinds de naamswijziging ook steeds actiever op gebied van promotie voor werken met 
deze standaarden of zoals ze het zelf noemen; het BuildingSMART gedachtegoed.

BuildingSMART IAI kent verschillende zogenaamde chapters. Dit zijn regionale groepen 
die BuildingSMART IAI vertegenwoordigen in een bepaalde regio. Ook voor Nederland (of 
eigenlijk BeNeLux) bestaat sinds enige tijd een dergelijk chapter. 

Meer info: www.buildingsmart.com (iai) en www.buildingsmart.nl (BeNeLux chapter)
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CityGML 

CityGML kan gezien worden als de IFC voor steden. CityGML is een set van afspraken 
over hoe leidingen, gebouwen, wegen, bruggen, enz. beschreven moeten worden in 
stedelijke context. 

Informatie over gebouwen valt tegenwoordig onder de term BIM. Informatie over 
gebieden en ondergrond is opgeslagen in Geografische Informatie Systemen (GIS). 
De laatste tijd is er steeds meer behoefte om gebouw informatie en gebiedsinforma-
tie te koppelen en/of  onderling uit te wisselen. Daarom heeft de GIS wereld CityGML 
ontwikkeld. CityGML is een open standaard voor de beschrijving van een stad.

Omdat dit initiatief uit de GIS wereld komt is de onderliggende technologie erg 
verschillend van IFC. CityGML bevat de mogelijkheid om specifieke uitbreidingen te 
maken (zogenaamde Application Domain Extentions oftewel ADE’s). Er bestaat ook een 
BIM extensie om detailinformatie van gebouwen in CityGML te beschrijven.

Meer info: www.citygml.org

CityGML extensie voor BIM

CityGML bevat de mogelijkheid om specifieke uitbreidingen te maken (zogenaamde 
ADE’s). Omdat de informatie in IFC semantisch rijker is (er meer detailinformatie in IFC 
zit) dan die in CityGML, is er een CityGML extensie ontwikkeld voor IFC data. Omdat IFC 
als dé open standaard wordt gezien voor BIM is deze extensie daarme geschikt voor 
BIM data in CityGML. De detailinformatie in BIM IFC modellen is daarmee beschikbaar 
gemaakt voor de GIS en GEO wereld.

Hierdoor komen de bovengrondse en ondergrondse informatiestandaarden een stap 
dichter bij elkaar. 

Meer info: citygmlwiki.org/index.php/CityGML_GeoBIM_ADE
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Clash detection

Omdat veel partijen allemaal (vaak tegelijkertijd) een onderdeel van het complexe 
gebouwmodel uitwerken, kan het zijn dat verschillende partijen onafhankelijk van 
elkaar een oplossing ontwikkelen die niet past met de ander. Het klassieke voorbeeld 
is een grote installatieleiding die op dezelfde plek moet komen als een constructief 
element. Door het samenvoegen van de losse 3D modellen van de constructeur en 
installateur kan snel en helder gezien worden of er ‘clashes’ zijn. In het algemeen wordt 
dit als hét  grote voordeel van werken in 3D gezien.

Bij complexe bouwwerken (met complexe installaties en constructies) ligt het echter 
niet voor de hand om deze controle handmatig te doen. Daarom is er software op de 
markt die dit soort ‘clashes’ geautomatiseerd kan ontdekken. Voor veel mensen is dit 
het argument om te gaan werken met BIM.

Onlangs is er gratis Clash-Detection software op basis van IFC op de markt gekomen.

Meer info over deze gratis software op www.ifcbrowser.com

Andere software systemen waarmee dit mogelijk is, zijn Navisworks en Solibri.
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COINS 

Constructieve objecten en de Integratie van processen en Systemen.

COINS is een initiatief om te komen tot een standaard aanpak waarmee verschillende 
BIM-standaarden op een generieke wijze aan elkaar kunnen worden verbonden. Het 
gaat COINS vooral om informatie management. Voor informatie uitwisseling wordt  
gebruik gemaakt van bestaande initiatieven.

COINS richt zich sterk op toepassing van BIM bij nieuwe werkmethodieken zoals System 
Engineering. Het unieke aan COINS is data eisen en wensen gecombineerd kunnen 
worden met de voorgestelde oplossingen.

Een belangrijk element voor COINS is de adoptie van het CBIM model (de generieke 
koppelmethode) door de grote software leveranciers in de bouw. De COINS data wordt 
verzonden in ZIP-files die men ‘COINS-containers’ noemt. Hierin bevinden zich de onder 
andere geometrie modellen (bijv. IFC, maar kan ook Revit, AutoCAD, o.i.d. zijn) en een 
CBIM bestand met data wat de geometrie modellen verbind.

Het COINS initiatief ontwikkelt zich vooral met behulp van zogenaamde 
praktijkprojecten. Dit moet er voor zorgen dat de (theoretische) ontwikkeling praktisch 
wordt getoetst.

Meer info: www.coinsweb.nl

•	 ICN Solutions heeft zitting in de COINS werkgroepen.
•	 ICN Solutions maakt de koppeling tussen COINS-container en Navisworks
•	
Meer info: www.coinsweb.nl
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Collada

Collada is een open standaard voor de beschrijving van 3D data. Van oorsprong komt 
deze standaard van Sony (gebruikt voor Playstation). Omdat Google deze standaard 
veel gebruikt (het is de kern van alle 3D objecten in Google Earth en een belangrijk 
onderdeel van Google Sketchup) is het gebruik van Collada sterk toegenomen. Collada 
richt zich enkel op 3D data, dus los van bijvoorbeeld bouwkundige context.

De standaard wordt beheerd door de (non profit) Khronos groep, die gespecialiseerd 
zijn in open standaarden voor media.

Meer informatie: www.collada.org en www.khronos.org
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Geobim

Geografische Bouw Informatie Modellen.

Een BIM model kan los staan van een locatie. Om een BIM model op een kaart of Google 
Earth te laten zien dient een locatie te worden opgeslagen in of bij het BIM model. Dit kan 
bijvoorbeeld met een BIM modelserver. Er zijn mensen die dit dan een GeoBIM noemen.

Een complexere vorm van GeoBIM is de integratie van geo-informatie zoals leidingen, 
wegen, gebieden met BIM informatie. Er zijn mensen die deze integratie verstaan onder 
de term GeoBIM. Integratie van deze gebieden heeft plaats gevonden in de vorm een 
ADE voor CityGML.

Meer informatie: www.geobim.org

IAI

International Alliance for Interoperability

De IAI is inmiddels hernoemd naar Building SMART International Alliance for  
Interoperability.

Zie ook: BuildingSMART



15

IDM

Information Delivery Manual

Als de ene partij informatie levert aan de andere partij is het vaak nog maar de vraag 
of deze informatie compleet is en of de ontvangende partij nu wel de juiste informatie 
heeft om z’n werk goed te kunnen doen.

Daarom spreken ontvangende en versturende partijen vooraf af welke informatie ze 
wanneer  naar elkaar sturen. Op die manier weet de sturende partij wanneer de da-
taset compleet is en gereed om verstuurd te worden en kan de ontvangende partij 
controleren of alles binnen is alvorens door te gaan met de verwerking ervan.

Het Nederlandse VISI (–>zie VISI) heeft veel overeenkomsten en heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd in de ontwikkeling van BIM.

Meer info: www.iai.no/idm/ en www.buildingsmart.com/content/process
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IFC

Industry Foundation Classes

De IFC standaard is een neutrale en open specificatie van bouwkundige objecten. 
Simpel gezegd is IFC een set van afspraken waarin staat hoe je muren, ramen, deuren, 
vloeren, daken, enz. in een bestand moet opslaan.  Door samen af te spreken hoe men 
bijv. een muur beschrijft in een bestand (file of database) en die afspraak te 
respecteren (waardoor het een standaard wordt) kan elk software pakket 
communiceren met alle anderen. Een probleem wat IFC nog wel heeft is dat er 
verschillende methoden bestaan om bijv. een muur te beschrijven. Dit kan bijv. als 
proxy als WallStandardCase of als Wall, daarnaast kan de vorm van objecten op vele 
wijzen beschreven worden, handig bij wegschrijven, maar uitermate lastig om alle 
varianten te ondersteunen bij import. Dit is soms hinderlijk voor eenduidige 
uitwisseling of deling van de informatie.

IFC is ontwikkeld door de (non-profit) International Alliance for Interoperability (IAI) en 
is een veel gebruikt formaat voor uitwisseling van (specifieke) gebouwmodellen. Het 
IFC model specificatie is open en vrij beschikbaar. IFC is in 1995 gestart als verdere ont-
wikkeling op een standaard die vanaf 1985 is ontwikkeld.

Meer Informatie: www.ifcwiki.org en www.iai-tech.org
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IFD

IFD is één begrip wat gebruikt wordt voor drie verschillende dingen. Het is erg  
verwarrend om één naam te bedenken voor drie dingen, vandaar dat we het splitsen:
1. Uitbreidingsmechanisme voor IFC
2. IFD library
3. IFD: International Framework for Dictionaries

Verdere toelichting vindt plaats op de volgende pagina’s.
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Uitbreidingmechanisme van IFC

In IFC zitten een aantal vaste afspraken over hoe men bouwkundige elementen moet 
beschrijven en opslaan. Het gaat bijv. over vloeren, muren, deuren, daken enz... Niet 
álle bouwkundige elementen zijn in IFC vastgelegd. Scharnieren of gipskartonplaten  
bijvoorbeeld niet. Dat zou de standaard te uitgebreid en complex maken om in de 
praktijk te gebruiken, daarnaast zou de standaard nooit af zijn. Daarom heeft IFC een 
uitbreidingsmogelijkheid (of extensiemechanisme) waardoor iedereen eigen nieuwe 
elementen kan aanmaken of extra eigenschappen aan bestanden kan toevoegen. 
Deze mechanismen worden in IFC genoemd respectievelijk ‘proxy’ (nieuw object zoals  
scharnier) en ‘property-sets’ (uitbreidingen van eigenschappen van bijv. een deur). 
Met een beperkte groep mensen kun je samen afspreken wat en hoe je iets beschrijft. 
Daarmee ontstaat een mini-standaard voor die specifieke groep van mensen die zich 
houden aan de gemaakte afspraak.

Hoewel de afspraken en de structuur ervan, extern worden opgeslagen wordt de  
uiteindelijke data (dus invulling van de eigenschappen) wel gewoon in een IFC file  
beschreven.

Voorbeeld: verschillende partijen willen samen afspreken hoe ze voortaan 
informatie over een gipskartonplaat gaan uitwisselen. Verschillende partijen spreken 
af dat gipskartonplaten in hun IFC files een dikte, materiaal, geluidisolatie en kleur 
hebben. Deze afspraak leggen ze vast in een definitie die ze ergens op internet zetten.  
Bij het uitwisselen van IFC data waar een gipskartonplaat in voorkomt worden vanaf 
nu altijd de vastgestelde eigenschappen ingevuld. In een IFC file staat dan 
bijv. ‘12mm’,’gips’,’5db” en ‘wit’. Ook staat er een link naar de plek op internet waar de 
afspraken te vinden zijn. In een andere file staan andere waarden (omdat het gaat om 
een andere gipsplaat), maar de structuur en de link naar de definitie is in al hun IFC files 
hetzelfde.
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IFD Library

Enkele jaren geleden zijn een aantal partijen gestart met het opstellen van afspraken 
voor uitbreiding van elementen in IFC. Samen zijn ze ondertussen bezig om een hele 
bibliotheek aan bouwkundige concepten te verzamelen. Bouwkundige concepten zijn 
bijv. gipskartonplaten, scharnieren, enz. Het gaat hier dus om bouwkundige elementen 
die ‘concepten’ worden genoemd en die geen specifieke leverancier, noch geometrie 
bezitten. Ook hebben ze het aantal eigenschappen (properties) van bepaalde vaste IFC 
elementen zoals ‘deur’ uitgebreid.

Deze verzameling hebben ze in een zgn. bibliotheek gezet wat ze de ‘IFD library’ 
noemen. Deze bibliotheek wordt nog steeds aangevuld en de concepten (die fysiek 
op een server in Noorwegen staat) zijn te bekijken via een webservice-interface. De 
verwachting is dat geld gevraagd gaat worden per bezoek aan de bibliotheek, maar hier 
worden  geen uitspraken over gedaan.

Uiteindelijk zal er in de bouw gewerkt worden met objectbibliotheken waar specifieke 
objecten (wel leverancier gebonden en wel met geometrie) in zullen staan. Er komen 
dan diverse producten die zijn beschreven volgens het beschreven concept uit de IFD 
library. Een scharnier van leverancier A heeft een max. belasting die ‘maxNm’ wordt 
genoemd. Omdat leverancier B met zijn eigen bibliotheek het zelfde ‘concept’ gebruikt 
voor een scharnier legt ook hij de max. belasting vast in ‘maxNm’ en zijn deze objecten 
onderling te vergelijken. De ‘concepten’ uit de IFD library worden dus gebruikt als een 
vertaling/relatie tussen verschillende specifieke objectbibliotheken.

Meer info: www.ifd-library.org
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IFD: International Framework for Dictionaries 
ISO 12006-3
 
De meeste objecten in de IFD library (zie –> IFD –> IFD library) hebben in de 
datastructuur een overlap met elkaar. Zo hebben alle bouwproducten bijvoorbeeld een 
‘naam’. De initiatiefnemers van de IFD library hebben besloten om dit soort data op 
dezelfde manier vast te leggen. Ook is vastgelegd hoe een link wordt gelegd naar 
andere objecten. Bijvoorbeeld een deur met scharnieren en glas; het concept ‘deur’ 
heeft een link naar concepten ‘scharnier’ en ‘glas’.

Door sommige mensen ook omschreven als ‘ze hebben afgesproken om dezelfde taal 
te gaan spreken’.

Twee belangrijke voordelen zijn (1) dat bij het zoeken op een Nederlandse term de 
bibliotheek ook doorzocht wordt met de Engelse, Noorse en diverse andere talen en dat 
(2) een zoekmachine dat geschikt is voor het doorzoeken van ISO12006-3 compatibele 
bibliotheken generiek toepasbaar is bij verschillende objectbibliotheken. Deze afspraak 
(die vergelijkbaar is met de Dublin Core) is vastgelegd bij de ISO en NEN organisaties 
onder nummer 12006-3

Er wordt internationaal zeer kritisch gekeken naar dit initiatief. De voorkeur gaat uit naar 
een oplossing met generieke technologie die niet specifiek voor de bouw gemaakt is. 
Het Semantic Web (–> PMO & Semantic Web) kan hier een optie voor zijn.

Meer info: www.icis.org/index.php?page=tc/index.php
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Initiatiefgroep Open Standaarden voor de bouw

Omdat de regelgeving in de bouw veelal nog een nationale is, dienen de eigenschappen 
van de bouwkundige objecten volgens deze nationale normen te worden vastgelegd. 
Om de voor Nederland van toepassing zijnde eigenschappen vast te leggen is 
deInitiatiefgroep Open Standaarden (IOS) opgericht.

De doelstelling van de IOS luidt ‘Op pragmatische wijze een bijdrage leveren aan de 
totstandkoming  van de praktische toepassing van uitwisseling van digitaal 
betekenisvolle informatie in de bouw door het ontwikkelen en implementeren van open 
uitwisselafspraken op basis van IFC’

IOS gebruikt het IFD concept (–> Uitbreidingsmechanisme voor IFC) en de MVD 
methodiek (–> MVD) om deze afspraken vast te leggen. Intussen zijn er afspraken op 
het gebied van warmtetransmissie en binnenriolering en wordt er gewerkt aan andere  
leidingsystemen zoals CV en water.  Alle gemaakte afspraken zijn open en vrij 
beschikbaar voor iedereen. Nederland loopt met dit initiatief voorop in de wereld en de 
IOS is daarom aangesteld als technische werkgroep binnen de BuildingSMART BeNeLux.

Meer info: www.initiatiefgroepopenstandaarden.nl  (in oprichting)
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Modelservers

IFC is vooral een standaard (–> IFC) die gebruikt wordt als bestandsformaat. 
Dit betekent dat verschillende softwarepakketten IFC-bestanden kunnen  
importeren en exporteren. Dit kan echter leiden tot diffusie van het model (diverse  
partijen wijzigen hun eigen bestand en sturen dat door naar anderen waardoor uiteindelijk  
compleet verschillende versies ontstaan en er gewerkt wordt met oude of onjuiste 
 data).  Er is daarom een steeds grotere behoefte aan een centrale data-server waar 
iedereen mee werkt. Op die manier worden de data op een centrale plek bewaard en heeft 
iedereen altijd de beschikking over de laatste stand van zaken. Een BIM modelserver 
lijkt op een Document Management Systeem. Echter, waar een Document Management 
systeem alleen documenten beheert, weet een BIM modelserver wat voor IFC objecten een 
model bevat. Het gaat hier dus niet om het beheren van een BIM file/bestand, maar het 
slim beheren van de BIM data in een database. Voordelen hiervan zijn mogelijkheden 
tot versiebeheer, revisiebeheer, filteren van modellen, slim bevragen (‘geef me alleen 
de muren’), enz.

Er zijn een paar aanbieders van software die gebruikt kan worden om een server tot 
‘Bouw informatie modelserver’ te maken:
1. EDM server
2. FiDuMo
3. Eurostep/Share-A-space
4. Open source BIMserver.org (koppeling met de 3B werkmethodiek applicatie)
5. Graphisoft BIM Server
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EDM server

EXPRESS Data Manager Modelserver

De Expres Data manager Modelserver (EDM server) is een softwarepakket van EPM 
Technologies (wat weer onderdeel is van het Noorse Jotne).

Dit is een generieke modelserver primair voor data gestructureerd volgens een 
EXPRESS schema. EXPRESS is onderdeel van ISO 10303 (STEP), de Standard for 
Exchange of Product model data. Ook IFC (–> IFC) wordt primair beschreven met 
EXPRESS

Toepassing van de EDM server zit vooral in de olie en gasindustrie.

Omdat het een EXPRESS database is, is het een erg generiek systeem. Nadeel daarvan 
is dat de BIM implementatie technisch gezien een laag is op het generieke systeem. 
Deze server is dus niet specifiek voor BIM toepassingen gemaakt.

Grootste nadeel zijn de hoge licentiekosten. In de olie en gas industrie zijn deze kosten 
verwaarloosbaar, maar voor de bouwsector liggen deze over het algemeen te hoog.

Meer info: www.epmtech.jotne.com/products.41332.en.html
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FiDuMo

Firts Durch Modelserver

Fidumo is het initiatief van een aantal software bedrijven, bouwbedrijven en PSIBouw 
voor de aankoop van een EDM-modelServer (–> EDM server).

Om de kosten voor de EDM-licentie te delen is besloten om het aankoopbedrag te 
splitsen tussen een aantal geïnteresseerde partijen. Doel van het FiDuMo project is om 
ervaring op te doen met modelservers. De huidige status van dit initiatief is onduidelijk.

Meer info: www.fidumo.nl (indien beschikbaar)
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Eurostep/Share-A-space

De belangrijkste collega van de EDMmodelServer is (het eveneens commerciële)  
‘Share-A-space’van het Zweeds Eurostep. Binnen de Share-A-Space server wordt PLCS 
als basis gebruikt. Doelstelling van PLCS is om verschillende standaarden te koppelen 
(i.e. hier support voor bieden). Nadeel is dat andere formaten allemaal vertaald 
moeten worden op PLCS en daarmee bijna onvermijdelijk data verliezen. Bij gebruik van 
meerdere standaarden is dat iets onvermijdelijks, maar als je toch maar één standaard 
gebruikt (zoals bijv. IFC) is het onnodig verlies. Verder wordt PLCS gezien als een ‘eigen 
ontwikkeling’ van Eurostep en niet echt als een standaard.

Share-A-space onderscheidt zich vooral in de procesondersteuning en minder om het 
model centraal te zetten (zoals EDM en BIMserver.org). Eurostep kiest dus ook bewust 
voor PLCS omdat ze meerdere formaten willen ondersteunen. Het procesaspect is in 
deze modelserver heel sterk en dit geeft veel specifieke voordelen die model-gedreven 
modelserver minder in zich hebben.
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BIMserver.org/Open Source 
Building Information Modelserver

De bouwsector vraagt steeds meer naar werken met (centrale) modelservers. Zowel 
EDMmodelServer en Eurostep zijn beiden relatief duur en zijn niet specifiek ontwikkeld 
voor BIM toepassingen. Om die problemen op te lossen is de open source BIMserver 
ontwikkeld. Dit initiatief richt zich enkel en alleen op BIM en sluit daarmee (steeds) 
beter aan bij de behoeften van de bouwsector. De open source BIMserver is een recent 
initiatief (voorjaar 2009 eerste stabiele versie) maar door de laagdrempelige open  
source inzet groeit het snel.

Meer info: www.bimserver.org
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Graphisoft BIM Server

Graphisoft heeft het product ‘teamwork’ hernoemd naar ‘BIM Server’. Het gaat hier 
om een stand alone applicatie die veranderingen die gedaan worden in ArchiCAD te 
synchroniseren met andere gebruikers. Deze applicatie werkt alleen met Graphisoft 
software, maar is erg effectief omdat alleen veranderingen (zelf noemen ze dit  
‘Delta-Technologie’) worden verstuurd naar het centrale model.

Er zijn meer van dergelijke servers (bijv. Adomi, Tekla en Revit), het grote voordeel van 
deze servers is dat men vaak gelijktijdig in het model kan werken. Het grote nadeel is 
dat ze alleen met een specifiek product werken (dus alleen met ArchiCAD, of alleen met 
Revit) en daarmee vaak niet inzetbaar zijn in een project met meerdere partners.
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MVD

Model View Definition

Een ‘model view’is een manier waarop een bepaalde gebruiker(of softwaretoepassing) 
naar een model kijkt.

Een compleet gebouwmodel bevat alle informatie van een specifiek gebouw. Voor 
bepaalde toepassingen is het helemaal niet noodzakelijk om álle informatie te hebben, 
voor andere toepassingen wil men juist graag net iets meer (en vaak is het een 
combinatie). Een constructeur bijv. kan volstaan met alleen de constructie en de 
energieadviseur met alleen de ruimtes, maar wil wel graag nog wat extra informatie van 
die ruimten.

Om de uitwisseling van data tussen dit soort partijen te vereenvoudigen zijn de 
zgn. Model View Definitions ontwikkeld. Dit kan dus gezien worden als een soort van  
IFC plus/min. Een aantal veel voorkomende van dit soort ‘filters’ zijn vastgelegd in een 
definitie: een MVD. Dit is veelal een file* waarin beschreven staat wat (op IFC schema 
niveau) de eisen zijn bij een bepaalde kijk op een IFC model. Momenteel bestaan er niet 
zo veel van deze MVD’s. Vooral de MVD’s ‘Architectural view’ en ‘Coördination view’  
worden veel gebruikt.

*= nu nog vaak een Excel file, maar dit is in ontwikkeling naar een XML.file
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Objectbibliotheken

Een bouwwerk bestaat vaak uit een verzameling van producten die te koop zijn. De 
assemblage van deze (vaak standaard te koop zijnde) bouwproducten vormen samen 
een bouwwerk. Door de informatie over de bouwproducten op te slaan in een bibliotheek 
kan deze data hergebruikt worden bij het ontwerp en de engineering van verschillende 
projecten.

Momenteel bestaan er een aantal van dit soort bibliotheken. Alle bestaande 
objectbibliotheken hebben momenteel een commerciële insteek. Kortweg: de 
eigenaren ervan willen geld verdienen, c.q. hun investering terugverdienen met de data.

Een kort overzicht op de volgende pagina’s.
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Objectbibliotheken

Stabu Lexicon
Initiatief van STABU. Ondertussen samengegaan met het Noorse Barbi (en in mindere 
mate twee Amerikaanse partijen) en heet nu IFD Library. Het Lexicon is een 
verzameling van abstracte product ‘concepten’ zoals ‘een’ deur, ‘een’ gipskartonplaat, 
enz.... Kortom: inhoud die los staat van specifieke producten van toeleveranciers.

Zie ook –> IFD Library

Cheobs
Cheobs is een initiatief van CROW. Cheobs richt zich vooral op het (door) ontwikkelen 
van een ‘eenduidig en transparant begrippenkader’ voor de GWW. Concreet betekent 
dit dat kenmerken, samenstellingen, definities en dergelijke worden opgeslagen van 
elk abstract GWW object (zoals een tunnel of een brug). Door de begrippen eenduidig 
te gebruiken kan miscommunicatie voorkomen worden. Cheobs is daarom eerder een 
‘kennisbank’ dan een objectbibliotheek. Cheobs is te koop bij het CROW.

ETIM
Europees Technisch Informatiemodel; Voorheen Elektrotechnisch Informatiemodel
ETIM is een bibliotheek met objecten voor de installatiesector. ETIM Nederland is  
tweeledig: het opzetten, ontwikkelen en vaststellen van de artikelclassificatie voor 
de installatie- branche en het vaststellen van communicatiestandaards voor de  
installatiebranche.

ETIM is al jaren succesvol in Nederland en maakt nu de stap naar het buitenland (ook in 
Duitsland zijn al mooie successen behaald)

PAIS
Platform Afstemming Informatietechnische Structuur. 
Oorspronkelijk bedoeld voor de integratie en vereniging van: VISI, Lexicon, ETIM, Cheobs, 
GSI Nederland en COINS. Doel van PAIS was het vormen van een overlegorgaan tussen 
de genoemde initiatieven. Het lijkt erop dat met de oprichting van de Bouw Informatie 
Raad (BIR) dit initiatief is stilgezet.

Meer info: www.paisbouw.nl
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PMO & Semantic Web

Product Model Ontology

PMO (van Product Modelling Ontology) is een standaard voor de beschrijving van 
objecten. PMO is gebaseerd op Semantic Web technologie en heeft een aantal specifieke 
eigenschappen die andere productstandaarden niet hebben. Zo is een PMO-model onder 
andere parametrisch opgebouwd en is het gericht op werken met een ‘gedistribueerd 
BIM model’. PMO is ontwikkeld in het EU project SWOP (www.swop-project.eu)

De onderliggende technologie van PMO komt van het Semantic Web. De Semantic Web 
Ontology Language (OWL) technologie maakt werkelijk (in de zin van meer/sterker) 
flexibele en betekenisvolle Bouwinformatie -vastlegging, -uitwisseling en -deling 
mogelijk.

Standaardisatie vindt plaats in W3C verband. Toepassing vindt op dit moment 
plaats in het lopende Europese intUBE (www.intube.eu) project. Een BIM ontologie 
geïmplementeerd in een open source Semantic Web-server wordt hier toegepast om 
ontwerp, energiesimulatie en sensoren met elkaar te laten praten met als einddoel 
energiereductie in het gebruik van bestaande gebouwen.

Ook de kern van COINS heeft veel overeenkomsten met PMO

Meer info: www.w3.org/standards/semanticweb/
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BIM Quickscan / BIM Maturity

De BIM Quickscan is een door TNO ontwikkelde en beheerde vragenlijst om eenduidig en 
objectief inzicht te krijgen in het niveau van werken met BIM bij een bedrijf.

De Quickscan kan door een bedrijf zelf afgenomen worden (de ‘selfscan’) maar heeft 
pas echt meerwaarde als een gecertificeerde afnemer bij het bedrijf langs gaat.
Een bedrijf krijgt eenduidig en helder inzicht in haar sterke en zwakke punten bij werken 
met BIM. Hieruit kan een advies voor verbetering volgen.

De BIM Quickscan is verdeeld in vier hoofdstukken:
1. Organisatie en Management,
2. Mentaliteit en Cultuur,
3. Informatiestructuur en Informatiestromen,
4. Techniek en Toepassing.
Resultaten worden weergegeven op deze hoofdstukken en op aspecten als: Strate-
gie, Organisatie, Resources, Partners, Mentaliteit werknemers, Cultuur, Opleiding,  
Informatiestromen, Gebruik van open standaarden en gebruik van Tools.

Meer info: www.bimquickscan.nl

ICN Solutions is door TNO geautoriseerd om de Quickscan uit te voeren. Uiteraard 
kan een rapportage met aanbevelingen en/of een plan van aanpak worden geleverd.  
ICN Solutions heeft de capaciteit, kennis en ervaring om een succesvolle implementatie 
van het plan van aanpak uit te voeren.
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SALES

Samenwerking tussen Aannemers Leveranciers en Softwarehuizen.

S@les in de Bouw beheert, in samenwerking met GS1 Nederland een informatie 
standaard voor de elektronische artikel/prijslijst, elektronische order, orderbevestiging, 
pakbon en factuur. Naar verwachting begin 2010 aangevuld met de elektronische 
offerte en offerteaanvraag. Sales werkt met behulp van de GS1 codering waarmee 
bouw-producten worden voorzien van een wereldwijd uniek GS1-nummer. Iedere partij 
maakt in de elektronische documenten gebruik van deze code.

Meer info: www.salesindebouw.nl
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Standaarden

Een standaard is een afspraak (of een verzameling van afspraken) die door vele 
mensen gebruikt en gerespecteerd wordt. Verschillende software pakketten maken 
hun interne database allemaal op een eigen manier. Vaak omdat die software voor een 
specifiek doel gemaakt is zoals energieberekeningen, architectonische ontwerpen, 
constructieve berekeningen, enz. In plaats van dat alle software partijen een 
vertaling moeten maken met alle andere software pakketten hoeven ze alleen maar 
een import en export functie te hebben voor één set van afspraken. Door samen af te 
spreken hoe men bijvoorbeeld een muur beschrijft in een bestand (file) en die afspraak te 
respecteren (waardoor het een standaard wordt) kan elk software pakket 
communiceren met alle andere software pakketten die dezelfde afspraak respecteren.

Een standaard is open als de definitie ervan (de afspraken die gemaakt zijn en docu-
mentatie) vrij beschikbaar is voor iedereen. Volgens Europese richtlijnen betekent ‘vrij 
beschikbaar’ veelal ‘gratis’, of in elk geval ‘tegen verwaarloosbaar lage kosten’.

Als een set afspraken niet breed wordt gebruikt is het geen ‘standaard’ en spreekt men 
van een ‘uitwissel model’. 
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Virtueel Bouwen

Term die vaak gebruikt wordt in combinatie met BIM. Met ‘virtueel bouwen’ wordt vaak 
bedoeld dat het werken met BIM meer is dan alleen technologie en standaardisatie.

‘Virtueel bouwen’ is een term geworden die gebruikt wordt voor het gehele proces van  
het opbouwen van een BIM model. Een BIM model is een virtueel model van het 
werkelijke gebouw. Het bouwen van een echt bouwwerk heet ‘bouwen’, het bouwen 
van een virtueel model heet ‘virtueel bouwen’. Bij de gebruikers van de term ‘virtueel 
bouwen’ draait het dan ook vaak vooral om het proces van samenwerking van partners 
die aan het virtuele model werken.

De term virtueel bouwen wordt door verschillende mensen verschillend gebruikt. Uitleg 
naar de specifieke betekenis van de term brengt bij elke gebruiker een ander antwoord.
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VISI

Voorwaarden scheppen voor invoeren van standaardisatie ICT in de bouw.

VISI kan gezien worden als een zeer geavanceerd e-mail systeem.VISI richt zich op het 
standaardiseren van de dat welke gebruikt wordt om procesinformatie uit te wisselen. 
Het komt er op neer dat VISI tot doel heeft eenduidige afspraken te maken over de 
(digitale) communicatie op raakvlakken tussen partijen in bouwprojecten. Hierdoor 
ontstaat een soort e-mail systeem waarbij men zeker weet dat de informatie in het 
bericht correct en compleet is.
VISI wordt veel gebruikt voor bijvoorbeeld bestellingen en urenregistraties. Afspraken 
over wat gecommuniceerd wordt noemt men een raamwerk. Software is in staat om elk 
willekeurig ‘visi-raamwerk’ te ondersteunen.

Er is sprake van dat VISI verplicht gesteld gaat worden bij bepaalde (infrastructurele)  
projecten.

Zowel gebruikers van VISI, als software leveranciers van VISI compliant software,  
moeten kosten afdragen aan de beheersorganisaties. Volgens de geldende nationale en 
EU richtlijnen is het daarmee geen open standaard.

Meer info: www.visi.nl
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BIM meting

Wilt u het ‘BIM’niveau van uw organisatie bepalen dan is er de mogelijkheid om met de 
‘Quickscan’ een test te doen (www.bimladder.nl).

Door dit uit te laten voeren door een TNO geautoriseerde BIM consultant, de BIM  
expert, verkrijgt u een certificering die u kunt communiceren naar de markt. Hiervoor 
zijn een aantal adviseurs beschikbaar. Momenteel zijn dit acht niet-gebonden en twee  
wel-gebonden adviseurs. Zij kunnen u adviseren en ondersteunen.

Het verschil tussen de adviseurs is dat de wel-gebonden adviseurs werken vanuit een 
bepaalde leverancier. Voordeel hiervan is dat zij een team achter zich hebben staan 
dat ondersteuning geeft op het gebied van kennis (autorisatie van de software door 
de leverancier), ervaring (in de betreffende software), training (met Nederlandstalig 
lesmateriaal) consultancy (autorisatie van de software leverancier) en applicaties (op 
de betreffende software). Dit in tegenstelling tot de niet-gebonden adviseur, die geen 
specifieke software achter zich heeft staan (via TNO). 

De huidige 2 wel-gebonden adviseurs zijn:
1. Be-sync, gespecialiseerd in  MicroSoft, Share points en projects.
2. ICN Solutions, gespecialiseerd in AUTODESK producten, aangevuld met o.a.  

Newforma en ArchX.

Alle BIMspecialisten willen een ‘zuivere’ en objectieve meting van uw organisatie en uw 
BIMniveau zodat de partners en opdrachtgevers weten wat ze van u kunnen en mogen 
verwachten.

BIM is er in vele vormen. De BIM Quickscan meet het niveau van BIM binnen uw bedrijf 
met een eenduidige en objectieve vragenlijst. U kunt de Quickscan zelf doorlopen d.m.v. 
de ‘Selfscan’of laten afnemen met de ‘Expert scan’door een (door TNO) gecertificeerd 
adviseur. 

ICN Solutions is TNO geautoriseerd voor meting voor ‘de Expert scan’. 
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BIM meting

Gemeenschappelijk door de door het TNO geautoriseerde BIM Experts is:

De meting geschiedt product onafhankelijk! Waarbij uw organisatie wordt getoetst, op de 
structuur van BIM. De experts van ICN Solutions weten de achtergrond van de vragen 
en kunnen u bijstaan met aanvullende adviezen. Een score door een gecertificeerde 
adviseur afgenomen Quickscan is officieel en mag u gebruiken bij offertetrajecten. ICN 
Solutions kan een plan van implementatie voorstellen en uitvoeren. Compleet met im-
plementatie, opleiding, begeleiding en ondersteuning. 

Wilt u zelf de “Quickscan’ uitvoeren, dan kunt u hiervoor de vragenlijst doorlopen. U krijgt 
een indruk van de aspecten die te maken hebben met BIM in uw bedrijf. Deze ‘selfscan’ 
kan erg leerzaam om een indruk te krijgen dat BIM meer is dan alleen software kopen. 
De score is indicatief en geeft alleen een indruk voor eigen gebruik.

De BIM Quickscan bestaat uit vier hoofdstukken:
1. Organisatie en Management
2. Mentaliteit en Cultuur
3. Informatiestructuur en Informatiestromen
4. Techniek en Toepassing

De experts van ICN Solutions kan ook  samen met u, naar aanleiding van het resultaat 
van de door uzelf uitgevoerde scan, consultancy geven om uw resultaat te verbeteren. 
Een plan van advies is hierin opgenomen.
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Quickscan

Stap 1: Check binnen uw organisatie
•	 Waar staan we?
•	 Waar willen we naartoe?
•	 Wat voor impact geeft dat?
•	 Wat moeten we doen?
•	 Wat gaat het kosten?
•	 Willen we wel?
•	 Is het alles of niets?
•	 Wat wordt het plan van aanpak? 

Stap 2: Uitvoeren van het plan van aanpak
•	 Consultancy, voorlichting organisatie breed
•	 Kernteam bepalen, BIM Manager en interne afspraken bevestigen
•	 Opleiden en implementatie “gereedschappen”
•	 Begeleiden, ondersteunen en controle, terugkoppeling op de voortgang
 
Stap 3: De officiële Quickscan doen door een geautoriseerde ICN Solutions  
   consultant
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Autodesk Revit & de 3B Werkmethodiek Applicatie

Revit Architecture is de basis, waar ICN Solutions mee is gestart. Revit Architecture is 
geen vervanger van AutoCAD maar een meer ‘uitgebreid gereedschap’, dat  
onafhankelijk is van AutoCAD, maar wel communicatief mét AutoCAD. Het is geschikt 
voor; Architecten, bouwkundig tekenaars*, aannemers, beheerders, e.a. Daarnaast 
staat  Revit Structure; geschikt voor de constructeur en MEP voor de installateur. 
.RVT, voor uitwisseling van ‘MEER’ informatie vanuit het gecreëerde model dan alleen 
de grafische representatie van de plattegronden, de doorsneden, het 3D model, enz.

De door ICN Solutions geprogrammeerde 3B werkmethodiek applicatie bevat: 
1. Bibliotheek (volgens de Nederlandse bouwpraktijk).
2. Werkmethodiek (om een standaard te bereiken binnen de organisatie, 

EN Applicatie; routines om vreemde elementen op te schonen naar de standaard 
werkmethodiek).

3. Wensen van gebruikers te realiseren in routines (dus Applicatie) om zaken, die in 
Revit standaard niet kunnen, toch uit te voeren.

Om de  100% kwaliteit te waarborgen; werken we  met eigen, bouwkundige (HBO) 
specialisten, dus met eigen programmeurs!

* wij zien de bouwkundig tekenaars ‘upgraden’ naar bouwkundig modelleurs. Meer  
deskundigheid, meer communicatief naar de ontwerper(s). 

Resumé, meer team.
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3B Werkmethodiek applicatie

De 3B werkmethodiek is speciaal ontwikkeld door een stuurgroep van Revit  
specialisten van ICN Solutions in samenwerking met leden van RevitUsers.nl .
Het is een praktische werkwijze gebaseerd op de Nederlandse standaarden binnen 
het ontwerpproces. Een consistent en consequent ontwerpproces draagt bij aan een  
versnelde doorlooptijd, minder fouten, gereduceerde faalkosten en uiteindelijk meer 
winst.

De eerste release is gemaakt op verzoek van de leden van RevitUsers.nl.  Het  
grootste Autodesk Revit gebruikersforum van de Benelux met momenteel meer dan  
1800 geregistreerde gebruikers, die samen met de 3B Werkmethodiek gebruikers  
actief zijn in het vormen van de werkmethode.

Input wordt eveneens geleverd door de gebruikersgroep GGnl, die ‘Best Practice’ 
hebben samengesteld. Dit is een ‘afsprakenstelsel’ dat binnen de 3B Werkmethodiek 
wordt gerespecteerd. Twee leden van ICN Solutions hebben zitting in de werkgroepen 
van GGnl. 

Belangrijke partners van ICN Solutions uit de Bouwpraktijk zijn: TNO, Stabu (momenteel 
koppeling naar Stabu2 en in voorbereiding koppeling naar Stabu3), Brink (koppeling 
naar IBIS4BIM), BINK (in voorbereidingkoppeling naar programmatuur voor toetsing 
naar bouwbesluit). Deelname aan COINS (momenteel koppeling naar NavisWorks).  
Contacten en/of samenwerking met o.a. het nationale BIM platform, Bouwend  
Nederland, BuildingSMART Alliance, etc.
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REVIT Serie

De “oplossingen” uit de Autodesk portfolio Revit vormen de basis van de modelleer, 
ontwerp en tekensoftware. Afhankelijk van de discipline zijn dat:
1. Autodesk Revit Architecture
2. Autodesk Revit Architecture Suite
3. Autodesk Revit Structure Suite
4. Autodesk Revit MEP

De Suite uitvoering is voor Architecture is 
inclusief: AutoCAD, AutoCAD Architecture en 
Revit Architecture. De suite uitvoering voor 
Structure is inclusief AutoCAD, AutoCAD 
Structure detailing en Revit Structure.

Vanuit alle Revit software is uitwisseling naar AutoCAD van zichten op het Revit 
model (tekeningen) mogelijk: Revit families (elementen) worden herkend als ‘blocks’, 
arcering blijft arcering; evenals lijnen, teksten en maatlijnen. Kortom een (Auto)CAD 
gebruiker herkent NIET dat de DWG niet in AutoCAD is gemaakt!

•	 De 3B applicatie zorgt er zelfs voor dat de elementen op de juiste AutoCAD laag 
komen volgens, naar keuze, de NLSfB codering, GBCAS 2, GBCAS 3, of STABU. 

•	 De 3B applicatie ‘vertaalt’ de in Revit gebuikte lijndiktes naar AutoCAD lijnkleuren       
eveneens volgens voornoemde afsprakenstelsels. 

•	 3B zorgt er dus voor dat uitwisseling, communicatie naar partners die met AutoCAD 
werken probleemloos ‘door’ kunnen gaan met de geleverde tekeningen.

In deze vorm van communicatie wordt de automatische BIM keten wel verbroken. Het 
werken vanuit één basismodel zal door handmatige updating dienen te gebeuren. De 
in de AutoCAD tekening gemaakte wijzigingen kunnen, door de DWG als onderlegger in 
Revit te importeren worden overgenomen. 

Revit herkent de DWG, men kan hierin meten en lijninformatie omzetten naar Revit 
elementen.
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3B Werkmethodiek applicatie

Met de 3B applicatie wordt Revit Nederlands.

•	 Gemaakt op verzoek en in samenwerking met gebruikers.
•	 Alle instellingen in Nederlands en alle overbodige zaken verwijderd.
•	 Alle tekorten aangevuld met voor de Nederlandse bouwpraktijk zaken.
•	 Grote Nederlands georiënteerde content (bibliotheek).
•	 Beschrijving; Hoe en waarom zo gemaakt (werkmethodiek).
•	 Software routines om ‘geïmporteerde’ ‘vreemde’  

elementen (van internet en/of leveranciers) uit bibliotheken 
‘op te schonen’ naar de 3B werkmethodiek (applicatie) en  
eigen parameters te toevoegen.

•	 Software routines (handigheden) om ontbrekende (in Re-
vit) mogelijkheden uit te voeren. O.a. de Family manager;  
zoekmachine die meerdere bibliotheken (tegelijkertijd) 
kan benaderen om de gewenste elementen te tonen (op  
steekwoorden, dus GEEN codes) en te kunnen zien in Jpeg 
en Dwf (3D) en te importeren in het Revit project.

De 3B werkmethodiek kan via een abonnement aangeschaft  
worden zodat er geen grote investering aanspraak maakt op de 
liquiditeit.
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Autodesk Revit Architecture (Suite)

Autodesk Revit Architecture zet maximale flexibiliteit om in concurrentievoordeel.  
De suite combineert AutoCAD, AutoCAD Architecture en Autodesk Revit Architecture 
software-applicaties in één veelomvattende oplossing. Stap in uw eigen tempo over op 
‘Building Information Modeling (BIM)’terwijl bestaande software, training- en  
ontwerpgegevens ondersteund blijven.

Autodesk Revit Architecture (Suite) is een volledig ‘gereedschap’ voor de bouwkundige. 
Vanaf het schets ontwerp,waar met de conceptual modeller alle vormen kunnen worden 
gecreëerd en direct informatie wordt gegeven zoals afmetingen, volumes en  
oppervlakten, tot en met de werkvoorbereiding en uitvoeringsfase waar  
werktekeningen en stuklijsten worden geproduceerd.  

De in de schetsfase verkregen vorm kan zeer eenvoudig worden ‘gematerialiseerd’  
zoals wanden, ramen, deuren, vliesgevel, enz. waardoor er een bouwmodel ontstaat wat 
bouwkundige plattegronden, aanzichten, doorsneden e.d. zal opleveren. Hierdoor zal 
ook de informatie gedetailleerder worden en uittrekstaten worden geproduceerd levert 
die uitstekend geschikt zijn voor o.a. bestekken en begroten.

De schetsfase kan eventueel worden overgeslagen en men kan direct starten met 
het ontwerpen van elementen. Gewoon tekenen volgens de traditionele 2D wijze,  
echter een 3D model wordt toch gecreëerd evenals de bijbehorende gevelaanzichten en  
materiaal uitrekstaten. In iedere fase van het ontwerpproces  kan het model  
fotorealistisch gerenderd worden met schaduweffecten, ‘walk through’ en Google earth 
als onderlegger. Alle 3D en 2D representaties zijn gedurende het hele ontwerpproces 
aanwezig. Tekeningbladen worden samengesteld door eenvoudig het desbetreffende 
zicht (view)op het tekenblad te slepen. 

Een tekeningenlijst wordt automatisch gegenereerd. Autodesk Revit Architecture heeft 
eveneens een terreinmodule zodat ook de omgeving realistisch kan worden gemodel-
leerd en gerenderd. Revit werkt met dezelfde ‘Ribbon’ als AutoCAD zodat diverse com-
mando’s goed te vinden zijn voor de gebruiker. Bovendien heeft de 3B Werkmethodiek 
applicatie alle hulpmiddelen om een snelle overstap te bevorderen.
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Autodesk Revit Structure Suite

Autodesk Revit Structure heeft speciale functionaliteiten voor de constructeur.  
Bovendien vult de 3B Werkmethodiek de software aan met, speciaal voor de  
Nederlandse constructeur, handigheden welke niet standaard binnen Revit Structure 
aanwezig zijn.

Revit Structural integreert het fysische model met het analytische model wat  
volledig bewerkt kan worden voor efficiënte analyse en berekeningen. Indien een  
Revit Architecture model wordt aangeleverd kunnen, in dat bestaande model,  
elementen worden verwijderd, gewijzigd en toegevoegd worden. In de koppeling naar 
Robot Structural analyses is voorzien. 

Tevens wordt Autodesk Structural Detailing mee geleverd. Een software oplossing voor 
het 2D en 3D werken voor detaillering van werk- en constructie tekeningen.
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Autodesk Revit MEP

Revit MEP is een ‘gereedschap’ voor de installatiebranche. Modellen, in 3D, kunnen  
probleemloos in het Revit Architecten model worden gemaakt. Revit geeft zelf aan 
waar de (mogelijke) conflicten zich voordoen. Waarbij in overleg plaats kan vinden wie, 
waar aanpassingen doet Zodoende worden faalkosten door controle op conflicten in de  
uitvoering  voorkomen.

Revit MEP werkt met reële elementen, dus alsof er geïnstalleerd wordt tijdens de bouw. 
(Faal-) kosten worden hierdoor  voorkomen, ofwel, de expertise van de installateur  
en/of het installatieadviesbureau wordt in het begin van het realisatie proces  
gebruikt en derhalve gecontroleerd op mogelijkheden en onmogelijkheden.  
Alternatieven kunnen worden gecontroleerd op het exploitatie resultaat. 

Capaciteit berekeningen worden  reeds perfect uitgevoerd, weliswaar met als basis een 
2D tekening, maar de berekening geschiedt op 3D informatie. Revit MEP maakt dat veel 
eenvoudiger  bovendien zichtbaar! Informatie aangaande MEP vanuit het Revit model  
kan via database koppelingen geschieden in de huidige gebruikte programmatuur,  
indien deze op basis van een database structuur is (99% is dat!).
 
Binnen de 3B Werkmethodiekapplicatie is een 3B Werkmethodiekbibliotheek van  
elementen beschikbaar, met alle bijbehorende voordelen. 



Autodesk Navisworks

Autodesk NavisWorks stelt u in staat uw projecten te beheren, te controleren en te  
analyseren vanuit één onafhankelijk platform. Autodesk NavisWorks laadt bijna alle  
populaire 3D bestandsformaten in en “merged” deze met elkaar tot één gezamenlijk 
model wat u kunt bekijken, simuleren, animeren maar ook detecteren met “clashes”. 

Vanuit elke discipline kunnen bestanden in Navisworks worden ingelezen,  
ongeacht het softwareplatform dat de afzonderlijke discipline gebruikt. Naast de  
bestandsformaten van Autodesk kunnen ook de meest gangbare formaten als IFC,  
dgn, puntenwolken  enz, worden ingelezen. De resultaten van de analyses kunnen  
worden gerapporteerd naar de verschillende disciplines die in de eigen werkomgeving 
eventuele  aanpassingen en wijzigingen kunnen doorvoeren waarna de resultaten weer 
in Navisworks worden bijgewerkt. 

De in Navisworks opgenomen modellen kunnen worden gekoppeld aan planning 
gegevens zoals o.a. aan een ms-project zodat planning kan worden gevisualiseerd en 
bijgewerkt. Bouwplaats simulatie  t.a.v. materieel, personeel en uit te voeren werk, is 
zichtbaar en beheersbaar te maken. De eenvoud in gebruik is tevens ook de kracht van 
een applicatie als Autodesk NavisWorks. De resultaten van Navisworks kunnen  ter 
beschikking worden gesteld aan de gratis viewer Navisworks Freedom  
zodat niet alle partijen in een BIM project( bijvoorbeeld de opdrachtgever) extra  
software- investeringen moeten doen, om zicht te houden op het project. 

In de praktijk wordt Navisworks al intensief gebruikt bij bedrijven als BAM, NAM en  
Kokon architecten. Strukton zet bijvoorbeeld Navisworks in voor planning van de  
uitvoering bij de ondertunneling van de A2 te Maastricht.

Navisworks is dus bij uitstek het gereedschap voor de BIM beheerder.



Autodesk Ecotect Analysis

Het belang van duurzaam ontwerpen (sustainable design) neemt de laatste jaren 
steeds meer toe. Met een BIM oplossing als Ecotect wordt het duurzaam ontwerpen 
voor ontwerpers (architecten,ingenieurs) beter toegankelijk gemaakt. In een vroeg  
stadium van het ontwerpproces is analyse, simulatie en visualisatie van het  
bouwfysisch gedrag van het ontwerp goed mogelijk. 

De intelligente eigenschappen van objecten in het BIM, gebruik makend van de  
geavanceerde functies in de desktop tool die  Autodesk Ecotect Analysis aanbied,  
worden ten behoeve van de energetische berekeningen optimaal benut. Ecotect in  
combinatie met bijvoorbeeld Revit Architecture is de oplossing van Autodesk om allerlei 
situaties te simuleren en zodoende te kunnen interpreteren naar het BIM model.

Voor energetische analyse is ruimtelijke informatie essentieel om de energetische 
waarden in, buiten en door de ruimtes van een bouwwerk te kunnen berekenen. Denk 
hierbij aan bezonning van een gebouw en het aantal, afmetingen en openingen van  
iedere ruimte. Bezonning, op elk mogelijk tijdstip, op de juiste geografische locatie. 
De invloed op het model betreffende koeling in de zomer en warmte behoefte in de 
winter. Met behulp van een ‘klimatologische’ database kunnen alternatieven objectief  
vergeleken worden.

Gedurende het ontwerpproces is het gebouwmodel voortdurend met Ecotect te toetsen 
zodat tijd- en kostenverhogende taken van analyse worden gereduceerd. Met Ecotect 
Analysis kan al in een vroeg stadium de duurzaamheid van het ontwerp inzichtelijk  
worden gemaakt zodat kosten vanwege voorschrijdende inzichten tot een minimum 
kunnen worden gereduceerd. 
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NewForma

Newforma’s PIM (Project Management Informatie) ondersteunt het efficiënt uitvoeren 
van uw  project door een duidelijk management van communicatie die nodig is voor  
geïntegreerde samenwerking. Newforma is eenvoudig te implementeren en snel te  
leren. Newforma helpt u bij: 
•	 Organiseren en beheren van al uw interne project informatie, met inbegrip van de 

project gerelateerde e-mail.
•	 Delen en bijhouden van de gepubliceerde project informatie over alle projecten 

zowel intern als met de externe teamleden.
•	 Stroomlijnen binnen het project van de uit te voeren processen met inbegrip van 

ontwerpherziening, contract administratie en nog veel meer.

De project informatie management (PIM) software van Newforma verhoogt de  
productiviteit voor architecten, ingenieurs, constructeurs en andere leden van een  
projectteam: Het vermindert de tijd die het uitvoeren van uw dagelijkse adminis-
tratieve taken kost, zoals het versturen en beheren van e-mail en het zoeken naar  
projectinformatie. Door bijvoorbeeld het ingeven van steekwoorden zoekt New-
forma naar en in de desbetreffende documenten, in bijlagen van documenten (ook  
gezipte bestanden) tot op het niveau van  CAD bestanden en aan objecten toegekende  
eigenschappen!).  

De efficiënte verzending van bestanden en het beheer van projectactiviteiten  
vermindert de administratieve uren voor factureerbare activiteiten. Door hergebruik 
van projectinformatie worden processen vergemakkelijkt en versneld. Newforma  
PIM-software vermindert risico’s en zorgt er voor: dat de informatie, die uit een 
onderneming komt, kan worden herzien om onbedoelde weglatingen of wijzigingen na  
te kijken. Het zorgt ervoor dat accurate en complete archieven eenvoudig kunnen 
worden samengesteld, aangepast en doorzocht. Projectmanagers kunnen sneller 
problemen opsporen en  efficiënter toezicht houden op het project. 

Newforma geeft de projectmanager controle over de ontwerpactiviteiten en de  
documentenstroom.
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ArchX

ArchX is het ideale instrument voor architecten, bouwkundige bureaus, construc-
teurs en andere projectgeoriënteerde organisaties, om het beheer van het kantoor, de 
projecten en de relaties volledig met elkaar te integreren. ArchX organiseert uw  
kantoor- en projectbeheer.

ArchX is ontwikkeld in samenwerking met architectenkantoren en beroepsorganisaties. 
De open structuur waarmee ArchX is opgezet; de maximale integratie met MS Office en 
Open Office én de eenvoudige toegang tot andere softwarepakketten, maakt het 
mogelijk om de informatiestroom van het totale  kantoor nauwgezet te beheren.

ArchX is platformonafhankelijk en draait zowel op MS Windows als Apple Mac 
omgevingen.



3D Studio Max Design

3D Studio Max Design is het  
paradepaardje van Autodesk voor 
creatie, animatie en fotorealistische 
rendering. Simpele handelingen maken 
het mogelijk om bestaande situaties 
beeldend te integreren met de digitale 
modellen vanuit Revit Architecture. 
De, binnen Revit gebruikte, materialen,
lichtbronnen en camera’s zijn dezelfde als binnen Max. Zodoende is uitwisseling 
tussen beide software-pakketten optimaal en blijft de BIM methodiek 100% intact. 
Immers, wijzigingen kunnen binnen Revit gemaakt worden terwijl  het Max model deze 
integraal overneemt. Eindelijk een situatie die al jaren gewenst was. 

Speciale effecten kunnen aan materialen worden meegegeven waardoor een meer 
natuurlijke weergave het resultaat is. Binnen 3DS Max design zit een ‘Exposure 
Lighting Simulation & Analysis’ functie, waardoor modellen in interieur en exterieur 
bekeken kunnen worden op het effect van (zon)licht  en waarmee analyses kunnen 
worden gemaakt.

52



53

Revit Server & GlobalSCAPE  WAFS

Met het uitbrengen van dit boekwerkje werd bekend dat Autodesk voor Revit ook met 
een BIMServer komt. Voorlopig volgt ICN Solutions beide oplossingen ‘GlobalSCAPE WAFS  
en Autodesk BIMServer. 
GlobalSCAPE biedt de mogelijkheid tegelijkertijd te werken aan hetzelfde  
projectbestand. 

Op een veilige manier vanaf de eigen locatie. 
Partners werken lokaal in Revit aan hun eigen projectbestand, een kloon van het  
centrale bestand (de Central File). Telkens als een partner zijn wijzigingen via de  
beveiligde verbinding toevoegt aan het Central File, ontvangt elke partner de  
wijzigingen lokaal. Zodoende heeft men altijd het meest actuele bestand.

ICN Solutions is partner in zeven actieve GlobalSCAPE projecten, waarin vier en meer 
verschillende partners samenwerken in één Revit BIM model.
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ICN Solutions helpt u de wereld van morgen te creëren en te  
visualiseren. Als specialist in het implementeren van CAD-software, 
in combinatie met data- en projectmanagement oplossingen, biedt 
ICN Solutions niet alleen professionele softwarepakketten, we 
zorgen er ook voor dat onze oplossingen perfect functioneren op 
uw bedrijfsnetwerk. Zo kunt u zich concentreren op waar u goed in 
bent en zorgen wij ervoor dat u altijd de laatste stand der techniek 
in huis hebt. Deze gedachten zijn geïntegreerd in onze aanpak die  
ICN Solutions tot een toonaangevende partij voor de implementatie 
van CAD-oplossingen in de Benelux maakt.

ICN Solutions een Autodesk ‘Value Added Reseller’ is verdeeld over 
vier branchespecifieke businessunits. Wij bieden u  
automatiseringsoplossingen voor Werktuigbouwkunde, Bouwkunde, 
Media & Entertainment en ICT. Daarnaast beschikken we over 
een aantal ondersteunende dienstverlenende afdelingen die 
onontbeerlijk zijn bij het automatiseren van uw bedrijfsactiviteiten.

Met jarenlange ervaring op het gebied van AutoCAD-systemen, is  
ICN Solutions dé partner in ICT & CAD-oplossingen!

ICN Solutions B.V.
Europalaan 14 - 16 
5232 BC ‘s-Hertogenbosch 

E-mail: info@ICN-Solutions.nl
Telefoon: +31 (0)73 750 6 750 
Fax: +31 (0)73 750 6 751 

www.ICN-Solutions.nl
 


