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Voor alle Revit gebruikers heeft ITANNEX SMARTRevit ont-

wikkeld. Dit product bevat een complete set van een zeer rijke 

bibliotheek, praktische templates en nieuwe unieke tools om 

direct mee aan de slag te gaan. Met SMARTRevit haalt u het 

maximale uit uw 3D model dat voor intern en integraal gebruik 

kan worden ingezet. 

Jarenlange ervaring

Op basis van meer dan acht jaar ervaring hebben wij het laatste 

jaar gewerkt aan een Revit methodiek die gebruikers van het 

programma in staat stelt om hun werkproces te optimaliseren. 

In alle fasen, van modelleren tot uitvoering en beheer, wilt u 

grip houden op het proces. Met behulp van SMARTRevit kunt 

uw ontwerp, uw engineering en uw beheer van de bouwwerken 

slim en doeltreffend realiseren. 

Gebaseerd op Revit Gebruikers Groep

De bibliotheek is gebaseerd op de Best Practice afspraken  die 

zijn samengesteld door de onafhankelijke Revit Gebruikers

 Groep Nederland (RevitGG). Er zijn

 componenten en detailonderdelen in-

gebouwd die voldoen aan de technische en praktische eisen.  In 

SMARTRevit kunnen ook bibiotheken van derde partijen worden 

geïntegreerd.

Uniek zijn nieuwe tools die zorgen voor efficiënter werken en 

een degelijke uitwisseling van uw Revit modellen met planning, 

calculatie, werkvoorbereiding en management oplossingen. U 

haalt veel meer uit het model dan alleen het genereren van 

tekeningen met primaire hoeveelheden en coördinatie-

informatie. Met SMARTRevit kunt u in een Revit platform 

moeiteloos data uitwisselen met andere bouw- en ontwerp-

partners. 

Uiteraard verzorgt ITANNEX wekelijks trainingen die gericht zijn 

op het productief werken met SMARTRevit. 

Kijkt u voor meer informatie op www.smartrevit.com

OPTIMAAL GEBRUIK

Via ITANNEX kunnen werklozen die bij het UWV staan in-

geschreven een opleiding volgen in de aanloop naar een nieuwe 

baan. Inmiddels hebben tientallen UWV’ers een opleidingstraject 

bij ons met succes afgerond. Daarmee nemen wij onze verant-

woordelijkheid met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 ITANNEX en het UWV zijn een samen-

 werkingsverband aangegaan. Dit

 moet ervoor zorgen dat een passende

 werkgever wordt gevonden waarbij 

 ITANNEX de mensen opleidt. “Iedereen 

die op de één of andere manier geïnteresseerd is in het werken 

met CAD kan zich aanmelden”, zegt hoofd opleiding 

Alex Horsman. “We hebben diverse opleidingslocaties door heel 

Nederland. Er komen steeds meer deelnemers op af”.

Niet alleen werkzoekenden, maar ook deeltijd WW-ers komen in 

aanmerking voor een opleiding. Samen met ITANNEX wordt de 

opleiding qua niveau en beoogd beroep afgestemd op de cursist. 

Deze kan 90 dagen kosteloos gebruik maken van de software. 

 

Interesse?

Neem contact op en 

vraag Alex Horsman naar 

de voorwaarden.

Haal het maximale er uit met SMARTRevit!

Volg een gratis training via het UWV!
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Teamwork en marketing staan garant voor succes ITANNEX
Enthousiasme, teamwork en een uitgekiende, volhardende marketing. Account-manager Amal Benaddoud 

van Pollux, dat Autodesk-software distribueert, noemt enkele kenmerken van het grote succes van ITANNEX.  

Onlangs reikte ze op het hoofdkantoor in Almelo maar liefst drie onderscheidingen uit waarmee bewezen is dat 

ITANNEX op het gebied van AEC-software (Architectural, Engineering en Construction) de grootste gespeciali-

seerde reseller op dat gebied is in de Benelux.

VAN DE DIRECTIETAFEL

ITANNEX behaalde in 2009 in de Benelux de grootste jaaromzet 

van de totale AEC-software, verkocht de meeste nieuwe licenties 

Revit en is de sterkste omzetgroeier in Nederland met betrekking 

tot AEC-software. Volgens de laatste cijfers behouden wij in het 

boekjaar van 2009/2010 onze koppositie. “Aan de top komen, 

maar vooral aan de top blijven is een kunst. ITANNEX blijft wat 

dat betreft keihard werken en met beide voeten op de grond staan. 

De medewerkers streven altijd naar verbeteringen.”

Amal Benaddoud prijst verder de

gepassioneerde en resultaat-

gerichte instelling van het  

ITANNEX-team. “Ze luisteren

heel goed naar wat de klant

verlangt. De consultants onder-

houden goed en intensief contact

met hun klanten”.

 

ITANNEX mag zich vanaf 1 februari Gold Reseller noemen van 

Architecture, Engineering & Construction software. Autodesk heeft 

haar AEC-dealers vanaf 1 februari op een nieuwe manier gekwali-

ficeerd. Niet alleen vanwege ons marktleiderschap, maar ook van-

wege de kwaliteit van onze kennis en kunde, hebben wij deze 

selecte status toegekend gekregen.

Voor u als relatie betekent dit dat ITANNEX u een nog bredere BIM-

oplossing kan aanbieden. Zij mag nu namelijk ook civieltechnische 

software hierin meenemen, zoals AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 

3D en MapGuide. Wij zullen vooral veel aandacht schenken aan 

Robot Structure Analysis (zie pagina 6 voor een beschrijving). Ook 

Buzzsaw, Quantity Takeoff en Autodesk Utility Design zijn nieuwe 

applicaties die ITANNEX aanbiedt.

Robot Structural Analysis is de nieuwe loot aan de 

stam van Autodesk die ITANNEX u vanaf heden 

zal aanbieden. Consultants zullen u begeleiden 

bij de implementatie van het programma in uw 

organisatie en uiteraard kunnen er bij ons trainingen worden 

gevolgd.  Robot Structural Analysis is een zeer krachtige tool voor 

berekening, analyse en simulatie van gebouwgebonden construc-

ties. Het programma biedt u een geïntegreerde oplossing voor 

het ontwerp van beton en staal en een workflow van structurele 

analyse en ontwerp tot fabricagetekeningen.

Voor meer achtergrondinformatie zie pagina 6. 

2010 wordt het jaar van innovatie in de bouw. Bedrijven vragen

zich niet meer af of ze gaan BIMmen maar wanneer en op welke 

wijze. ITANNEX is de aangewezen partner om dit proces samen 

met u te implementeren in uw organisatie. In de BIM markt is de 

omzet van onze trainingen en technische ondersteuning respec-

tievelijk met 30 en 40 procent gegroeid. 

Terugkijkend op 2009 was de omzet van ITANNEX identiek aan die 

van 2008. De omzet van AutoCAD-gerelateerde producten is licht 

gedaald, echter de omzet van BIM-producten (Revit en Navisworks) 

is fors gestegen. Er werden vorig jaar vijf nieuwe consultants 

aangenomen.

Nico Ruikes (ITANNEX) en 
Amal Benaddoud (Pollux)

Gouden status voor ITANNEX

Nieuw: Robot Structural Analysis ITANNEX groeit verder in 2010
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Royal Haskoning maakt integraal gebruik van Revit 

De adviesgroepen Afvalwaterbehandeling en Gemalen & Pers-

leidingen binnen Royal Haskoning werken sinds kort met Revit 

MEP en Revit Structure. Met deze programma’s zijn er nieuwe 

mogelijkheden ontstaan. Senior Adviseur Joost Vermeesch en 

3D-modelleur Ludo Welling zijn erg enthousiast over de moge-

lijkheden van Revit, met name over de uitwisselbaarheid ervan. 

“De verschillende disciplines bij Haskoning werken nauw met el-

kaar samen”, aldus Joost Vermeesch. “We gaan diverse afdelin-

gen op elkaar afstemmen voor het gebruik van Revit. Denk aan 

afspraken over het detailniveau dat je hanteert bij het mod-

elleren. En we gaan een centrale en gezamenlijke bibliotheek 

opbouwen. We willen binnen een jaar de vruchten plukken van 

Revit MEP.”

Doelmatig binnen het ontwerpproces

Het doel van de adviesgroepen Afvalwaterbehandeling en 

Gemalen & Persleidingen is om met behulp van Revit MEP en 

Revit Structure het ontwerpproces te optimaliseren. Doelmatig-

heid en efficiency binnen het ontwerpproces is het devies.

Modelleur Ludo Welling merkt al snel de voordelen van het 

werken met Revit MEP. “Wijzigingen in het ontwerp worden 

automatisch doorgevoerd naar alle tekeningen. Dat bespaart mij 

enorm veel werk, en dus tijd en geld en de kans op fouten wordt 

minder groot. Bij een 2D ontwerp moet je zelf het 3D plaatje in 

je hoofd vormen en is het totaalontwerp verdeeld over meerdere 

tekeningen”. 

Beter beeld van het ontwerp

Daar komt bij dat de modelleurs in het 3D-ontwerp veel sneller 

kunnen zien hoe de diverse componenten ten opzichte van el-

kaar zich verhouden. Hierdoor ontstaat in een vroeg stadium van 

het ontwerp een goed beeld van alle te plaatsen onderdelen van 

waaruit in meerdere aanzichten gewerkt kan worden. Ook door 

opdrachtgevers wordt 3D modelleren toegejuicht. Zij krijgen 

(letterlijk) een beter beeld van het ontwerp en kunnen hun 

achterban met realistische beelden informeren.

Binnen nu en vijf jaar wil Royal Haskoning nog veel meer functies 

aan het Revit model koppelen, zoals berekeningen, planningen 

en e-mailnotificaties van partners die wijzigingen in het model 

hebben aangebracht. “In feite werken we toe naar een compleet 

datamodel”, aldus Welling. 

Royal Haskoning is een adviesbureau van multidisciplinaire aard. Diverse disciplines, zoals architectuur, 

constructietechniek, installatietechniek en civiele techniek werken met elkaar samen. In zo’n organisatie 

past perfect een 3D-ontwerphulpmiddel wat integraal kan worden ingezet. Revit is een ontwerpplatform 

dat dit uitstekend beheerst.

INTEGRAAL GEBRUIK

Joost Vermeesch en Ludo Welling
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ITANNEX, uw deskundige  partner in Revit MEP

Maar voordat u bij ons uitkomt, wilt u natuurlijk weten of een 

3D-BIM programma als Revit MEP binnen uw bedrijf past. Wan-

neer u complexe en grotere installaties ontwerpt en berekent, 

zal Revit MEP absoluut een meerwaarde bieden. 

“U kunt namelijk exact zien waar de installaties zich in het totale 

model bevinden. Bovendien is ieder detail zichtbaar. In een 2D-

tekening zijn dit soort voordelen niet aanwezig”, legt Ruikes uit.

Geïntegreerd Bouw Informatie Model

Daarnaast is Revit MEP een ideaal product om onderdeel uit 

te maken van een geïntegreerd Bouw Informatie Model, een 

gemeenschappelijk 3D ontwerpmodel voor alle betrokken 

projectpartijen. Niet alleen kunnen installaties worden getekend 

en ontworpen, maar deze kunnen binnen hetzelfde model ook 

worden berekend op hoeveelheden en kostenramingen. U kunt 

daarmee automatisch uw bestellijsten uit het model genereren.

Dat scheelt u vele handelingen en dus kostbare tijd. En niet te 

vergeten: het bespaart faalkosten! Met het 3D model van de 

installatie klopt het ontwerp altijd volledig, omdat wijzigingen 

aan één component automatisch in de gehele installatie worden 

doorgevoerd.  

Deskundig partner

Wanneer u besluit om tot aanschaf van Revit MEP over te gaan, 

heeft u een deskundige partner en een objectief klankbord 

nodig om de werkvoorbereiders te instrueren en om het 

programma binnen de organisatie te implementeren. ITANNEX 

is wat dat betreft uw ideale kandidaat. “Wij focussen ons 

volledig op de bouwmarkt en de gebouwgebonden techniek. 

Onze consultants verstaan hun vak op het gebied van bouw-

techniek. We zijn goed op de hoogte van de werking van de 

installaties en de bedrijfsprocessen en hebben dan ook een 

uitermate goed partnerschap met onze opdrachtgevers in de 

installatietechniek.” 

AutoCAD MEP en Autodesk Revit MEP Suite

AutoCAD MEP software realiseert het ontwerp van gebouw-

systemen op het gebied van werktuigbouw, elektrotechniek en 

sanitairtechniek binnen de vertrouwde AutoCAD-omgeving. 

AutoCAD Revit MEP Suite combineert de op AutoCAD gebaseer-

de ontwerptools met de voordelen van het modelleren van 

bouwkundige informatie (BIM), tot een totaaloplossing binnen 

de gehele bouw– en ontwerpketen. 

Sinds kort mag ITANNEX zich certified reseller noemen van Revit MEP, het 3D-BIM programma voor 

het modelleren van gebouwgebonden installaties. Die titel staat niet voor niets, want wij hebben 

maar liefst een landelijk marktaandeel van meer dan 70 procent in de levering en implementatie van 

Revit MEP. Commercieel directeur Nico Ruikes legt uit waarom de bouw- en installatiebranche bij 

ITANNEX aan het goede adres is voor oplossingen met behulp van dit programma.

REVIT MEP
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Palte streeft naar optimaal gebruik van Revit Structure
Het integreren van tekenen en rekenen. Dat is de ultieme doelstelling van bouwkundig constructiebureau 

Palte uit Valkenburg aan de Geul. De constructeurs willen niet alleen een 3D-model kunnen tekenen, maar er 

ook hoeveelheden uithalen en een begroting kunnen opmaken aan de hand van een geïntegreerd reken-

model.  Roundtrip-engineering heet dat met een mooi woord.

OPTIMALISATIE

Impressie ruwbouw 
Arcus College, Heerlen

Robot Structural Analysis helpt constructeurs en ingenieurs-

bureaus gebouwconstructies uitvoerig te analyseren op onder 

meer sterkte en stijfheid. Indien een draagconstructie on-

voldoende druklast heeft zal het programma automatisch de 

constructie verzwaren. Dat wordt zichtbaar gemaakt in uw 3D 

Revit-model. Robot Structural Analysis kan naadloos 

constructieve modellen im– en exporteren met Revit Structure. 

De nieuwe aanwinst van Autodesk bevat materialendatabanken 

die landspecifiek zijn. Verder herbergt Robot 

Structural Analysis tientallen gewapende 

beton– en staalmodules die u helpen het 

ontwerpproces te optimaliseren. 

ITANNEX, die al 3,5 jaar een goede relatie onderhoudt met 

Palte, denkt wat dat betreft mee. Wij zorgen voor slimme werk-

wijzen waardoor er met het 3D model gerekend kan worden. 

Binnen Revit Structure is het mogelijk om een schematisch 

rekenmodel te koppelen, waardoor bijvoorbeeld de sterkte-

berekening van een staalconstructie wordt doorvertaald naar het 

ontwerp van die constructie. Te lichte profielen worden derhalve 

automatisch aangepast aan de noodzakelijke zwaarte.

Enorme tijdswinst en vrijwel geen fouten

Het scheelt de constructief tekenaars van Palte enorm veel 

tijd en bovendien worden er veel minder tot geen fouten meer 

gemaakt. “We werken een kwart sneller met Revit dan met 

AutoCAD, maar het moet nog sneller kunnen als we nog minder 

handelingen hoeven te verrichten. Wat dat betreft is een aantal 

zaken in Revit Structure nog voor verbetering vatbaar en samen 

met ITANNEX denken we in oplossingen. In de loop der tijd zijn 

al een aantal zaken in het programma sterk verbeterd, dankzij 

het feit dat zij onze gebruikerservaringen serieus neemt”, aldus 

werkvoorbereider Ron Kreutzer.

Duidelijk en consistent 

Van ontwerp tot werktekening werkt Palte met Revit. Groot 

voordeel is dat het bureau in alle fasen van het proces een 

duidelijke en consistente 3D-presentatie van de constructie 

kan laten zien aan haar partners. Voor een opdrachtgever of 

een architect werkt het bijzonder verhelderend om op deze 

manier een complexe constructie te tonen. Palte wenst zich dat 

meer bouwpartijen in een 3D-omgeving gaan werken, het liefst 

natuurlijk in Revit, zodat er binnen één model gegevens kunnen 

worden uitgewisseld en bewerkt. “Op deze manier kunnen wij 

ook eerder bij een project worden betrokken en dat biedt alleen 

maar voordelen”, aldus Kreutzer.

Wat kan Robot Structural Analysis
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Volgens Meenhuis ligt de focus van het BIMmen momenteel teveel 

op het 3D-modelleren en te weinig op het uitwisselen van infor-

matie. In zijn ogen moet er met BIM veel meer 

gebeuren, maar hij beseft ook, dat niet alle 

technische en praktische tools hiervoor 

al uitontwikkeld zijn. Volgens de 

ITANNEX-consultant is de bouw 

klaar om integrale calculaties, 

planningen en gebouwbeheer

direct aan een BIM te 

koppelen. In de praktijk is 

het echter vaak nog niet 

helder wie de BIM omgeving 

beheert, en hoe informatie uit 

de 3D modellen, calculatiepakket-

ten, besteksinformatie, contractstuk-

ken en communicatie wordt gekoppeld 

aan het specifieke bouwonderdeel. Toch zijn dit 

wezenlijke onderdelen van het ontwerpen, uitvoeren 

en beheren van bouwwerken. 

ITANNEX is bezig met een concreet stappenplan voor integraal 

BIMmen: van 3D-modelleren tot en met gebouwbeheer. Dat is 

een lange en moeilijke weg, omdat er interactieve software moet 

worden gemaakt op het gebied van calculeren, planningen en 

facility-management (FM). Daar zijn softwarehuizen verant-

woordelijk voor. “Gebouwbeheer-pakketten en calculatiesoftware 

met dynamische informatie moeten geschikt worden gemaakt 

voor integraal BIMmen”, licht Meenhuis toe. “Let wel: beheer en 

onderhoud maken 75 procent uit van de gebouwkosten. De gehele 

bouwketen moet beseffen dat met dynamische FM-software, ge-

koppeld aan een BIM, de meeste efficiëncywinst te behalen valt”. 

Daarnaast zou het zeer wenselijk zijn dat alle e-mailnotificaties 

over wijzigingen in een ontwerp en verantwoordelijkheden van

de partners in een BIM worden opgeslagen en niet in een apart

logboek zoals dat nu gebeurt. 

                                Deze actie zou de overzichtelijkheid van

                                      een ontwerptraject enorm bevorderen.

                                            Verder is het voor de workflow en

                                                uit oogpunt van faalkosten-  

                                                  reductie van belang dat aller- 

                                                   lei berekeningen direct aan

                                                   het model worden gekoppeld:

                                                   bestekinfo, statische bereken-

                                                  ingen, EPC-berekeningen en

                                                bestel– en calculatielijsten. Per

                                              gebouwonderdeel kun je in het 

                                           model opvragen welke berekenin-

                                       gen daaraan hangen. Een ideaal BIM 

                                dus! Meenhuis hoopt dat de bouw en de 

                      softwarehuizen binnen nu en vijf jaar stappen 

gaan maken om hier naar toe te werken.

De visie van ITANNEX op volwaardig BIMmen
Binnen de bouw is Bouw Informatie Model inmiddels een bekend begrip. Menig zichzelf respecterend 

bouwbedrijf modelleert haar ontwerp in 3D, voert clash-controles uit en in sommige gevallen wisselt ze 

haar model uit met een andere partner in de keten. Maar daarmee is volgens consultant Roy Meenhuis 

nog geen sprake van volwaardig BIMmen. Hij gunt ons een blik in de toekomst van een ultiem BIM, 

waarin ook calculeren, het maken van een planning en gebouwbeheer dynamische onderdelen worden 

van het BIM proces.

Palte streeft naar optimaal gebruik van Revit Structure

VOLWAARDIG BIMMEN

Roy Meenhuis: “BIM is geen product maar een proces.”

Wat kan Robot Structural Analysis
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Gratis workshops!
U wilt met eigen ogen de kracht van 

Autodesk Revit en 3DS-Max Design 

ervaren? Kom dan naar één van onze 

‘Meet the Revit Expert’ en ‘To the 

MAX’ workshops. Tijdens deze twee 

uur durende sessies geeft één van 

onze experts antwoord op al uw 

vragen en ervaart u de mogelijk-

heden van Autodesk Revit en 3DS-

Max Design. Aan deze workshops zijn 

geen kosten verbonden. 

De workshops vinden elke donder-

dag plaats tussen 14.00 en 16.00 uur 

in het ITANNEX trainingscentrum 

aan Het Wendelgoor 11 in Almelo. 

Voor meer informatie en om u aan te 

melden bezoekt u onze website op 

www.itannex.com.

Vier nieuwe medewerkers
Dankzij de groei die ITANNEX door-

maakt zijn in januari vier nieuwe 

collega’s in dienst getreden. 

Ricardo Wattimena gaat de verkoop 

binnendienst ondersteunen waar-

bij hij zich voornamelijk richt op 

opleidingen. Sander Obdeijn komt in 

dienst als Support Engineer. Danny 

Brassinga zal een bijdrage leveren 

aan de consultancy van AutoCAD en 

Rob van de Keuken wordt Revit-

modelleur. Hartelijk welkom bij ons 

team!

Ondersteuning hogescholen
ITANNEX ondersteunt zowel de 

Saxion Hogeschool in Enschede en 

Deventer als de Hanze Hogeschool in 

Groningen. 

Saxion Hogeschool laat afstudeerders 

en 2e jaars studenten een Revit-

cursus volgen. Deze cursussen 

worden verzorgd door consultant 

Simone van Loon. Ook de Hanze 

Hogeschool wordt door ITANNEX 

ondersteund op het gebied van Revit.

NIEUWS

Beursnieuws
Wij zijn aanwezig op de volgende 

beurzen. Voor meer informatie 

over onze activiteiten op deze 

beurzen bezoekt u onze website, 

www.itannex.com.

Bouw & ICT, 17 en 18 maart • 

2010, Jaarbeurs, Utrecht

Bouwbeurs Noord Nederland,  • 

24 - 26 maart 2010, Assen


