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2.Homogeen samenwerken:  

Daarnaast kunnen opdrachtgevers ook

hun modellen uiteraard zonder dataver-

lies met andere Revit gebruikers en an-

dere bibliotheken uitwisselen. Hiervoor

worden in het BIM werkplan nadere af-

spraken gemaakt.

3.Heterogene samenwerking.

Ook met gebruikers van Open BIM pro-

grammatuur (veelal Tekla en Archicad)

kan worden uitgewisseld via de door

Building Smart gecertificeerde IFC-ex-

porter. Hiervoor hebben wij templates en

workflows ontwikkeld die ervoor zorgen

dat de IFC informatie overkomt zoals het

bedoeld is.

4.De allernieuwste vorm van samenwer-

king wordt inderdaad ook ondersteund:

BIMMEN in de cloud op basis van

BIM360.

Wanneer faalkostenreductie het uitgangs-

punt is, wordt het integraal samenwerken

als de meest gewenste situatie gezien: Er

worden dan namelijk geen fouten geïntro-

duceerd door ICT-communicatie en afstem-

mingsproblemen die uiteraard toenemen

wanneer de omgevingen meer heterogeen

worden. In de praktijk komt het echter na-

tuurlijk vaak voor dat alle contractpartners

niet op hetzelfde BIM platform werken. Dan

zal er voor optie 3 worden gekozen.

“Little BIM” met oog voor “Big BIM”

Itannex denkt ook aan de kleinere architec-

tenbureaus, ontwerpende aannemers en in-

genieursbureaus. Sinds kort is er een
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Kent u Itannex?

Itannex is in Nederland één van de voorlopers en grootste software-

leverancier op het gebied van BIM. Wij hebben de afgelopen 

10 jaar ons BIM netwerk tot meer dan 4.000 gebruikers uitgebreid. 

startversie van SmartRevit beschik-

baar (SmartRevit LT) die bedrijven

met een wat lager budget in staat

stelt volwaardig aan de slag te gaan

met BIM zonder de stap naar “Big

BIM” uit het oog te verliezen. Want

laten we eerlijk zijn: Er komt een

dag dat u in een project samen

moet werken met andere contract-

partners. Met SmartRevit LT heeft u

de garantie dat dit net zo gemakke-

lijk gaat als met de volledig Smart-

Revit versie.

Informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat u

graag wat meer informatie wilt.

Hiervoor bieden wij verschillende

oplossingen. Regelmatig organise-

ren wij seminars waarbij meerdere

onderwerpen worden behandeld.

Ook zijn er op donderdagmiddag

“BIMMEN met Simone” workshops

waar u kosteloos kennis kunt

maken met onze BIM oplossingen.

Uiteraard kunt u zich ook vrijblij-

vend laten bezoeken door één van

onze consultants.

Bel gratis met de BIM advieslijn:

088 8720000 of stuur een e-mail

naar  :

bim@itannex.com 

www.smartrevit.com

www.revitlt.nl

www.itannex.com

Onze SmartRevit werkmethodiek

wordt inmiddels gezien als de 

“defacto” standaard in de bouw.

Onze BIM consultants helpen onze

klanten bij de implementatie van

BIM in hun bedrijven. Dit doen zij

niet alleen door het geven van orga-

nisatorische adviezen en trainingen

maar ook door daadwerkelijk op de 

werkvloer mee te helpen bij het 

modelleren en het geven van    

modelleercursussen.   Wij willen

onze klanten op de best mogelijke

manier laten samenwerken in

bouwkundige,  installatietechnische

en infrastructurele projecten. Deze

projecten hebben vaak al technische

uitdagingen genoeg. Voor eventuele

ICT uitwisselingsproblemen willen

wij ze derhalve vrijwaren. 

BIM zonder compromis: 

Het BIM werkplan van SmartRevit

Klanten die in een BIM omgeving

samenwerken op basis van de

SmartRevit methodiek hebben

keuzevrijheid. Het SmartRevit

BIM werkplan zorgt voor de

broodnodige structuur. Grofweg

onderscheiden wij een viertal 

opties:

1. Integraal samenwerken: Met 

andere SmartRevit- en MagiCAD

gebruikers op basis van LOD

systematiek transparant samen-

werken.

Simone van Loon
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LOD-300 SmartRevit kozijn vanuit 

bibliotheek fabrikant

SmartRevit en IFC

OpenBIM & BIM360

BIM is volwassen geworden. Alle partners in het bouwproces werken

in principe al met BIM software. Doen ze dat alleen voor zichzelf dan

spreken we van Little BIM. Doen ze dat ook met anderen samen, dan

moeten er afspraken worden gemaakt over hoe gezamenlijk aan een

BIM model kan worden gewerkt.

Een aspect hiervan is de te gebrui-

ken software. Als alle partners met

dezelfde software werken, is dat

natuurlijk het gemakkelijkst. Uit-

wisseling is geen probleem.

Ook hier zal in de praktijk vaak

gekozen worden om niet letterlijk

in één model te werken, maar in

plaats daarvan te kiezen voor een

cluster van aan elkaar gekoppelde

modellen.

Op het moment dat niet alle part-

ners met dezelfde software wer-

ken, ontstaat de behoefte aan een

meer neutraal uitwissel formaat,

dat door iedereen kan worden ge-

opend. Meestal worden deze mo-

dellen als onderlegger voor het

eigen model gebruikt en niet om

letterlijk in dit bestand te werken.

Het meest gebruikte neutrale uit-

wissel formaat is IFC.

IFC

IFC is een acroniem voor Industry

Foundation Class. Autodesk, de

makers van o.a.

Autodesk Revit, was oorsponkelijk

de initiatiefnemer van dit uitwis-

sel formaat. Nemetschek heeft IFC

geadopteerd als uitwissel formaat

tussen de eigen Archicad, Allplan

en Vectorworks software. Voor al

deze toepassingen is IFC niet het stan-

daard formaat waarin gewerkt wordt, maar

alleen bedoeld om de modelgegevens tus-

sen de verschillende applicaties te kunnen

uitwisselen.

OpenBIM

Nemetschek heeft het openBIM initiatief ge-

start. OpenBIM maakt gebruik van IFC. Auto-

desk heeft zich vooralsnog niet bij het

OpenBIM initiatief aangesloten. Dit wil niet

zeggen dat Autodesk IFC niet ondersteunt.

Integendeel! Autodesk heeft volledig gecerti-

ficeerde IFC export en import volgens de

standaard die opgesteld is door Building -

Smart. De suggestie dat openBIM open is, 

tegenover dat Autodesk gesloten BIM zou le-

veren, is daarom niet correct. Beiden leveren

zowel de mogelijkheid in “native” formaat

onderling uit te wisselen, als in het open IFC

formaat.

BIM360

Autodesk hecht veel belang aan het kunen

uitwisselen van gegevens met alle partners

in het bouwproces, niet alleen de partners

die zelf modelleren. Daarom heeft Auto-

desk BIM360 gelanceerd, waarbij bijvoor-

beeld een Revit model, zonder conversie of

gebruik van enig uitwisselformaat, recht-

streeks door andere partners in het bouw-

proces kunnen worden benaderd. Ook is

het mogelijk om verschillende modellen in

de Cloud met elkaar te combineren, via

BIM360 Glue. Het mooie is, dat

Glue ook het IFC formaat onder-

steunt. Hierdoor ontstaat de situa-

tie dat ook IFC modellen

gecombineerd kunnen worden

met “native” Revit modellen.

SmartRevit

Itannex heeft met SmartRevit een

oplossing om op een efficiënte

wijze samen te werken aan een

BIM model. Dit komt omdat in

SmartRevit gebruik gemaakt wordt

van LOD, Level of Development. 
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Dr. Nassau College

Wat zeggen klanten van Itannex?

DMV architecten gebruikt SmartRevit in project: Dr. Nassau College,

Locatie Quintus te Assen

Door het invoeren van SmartRevit

binnen ons bedrijf wordt de werk-

wijze en kwaliteit van de proces-

begeleiding binnen DMV

architecten nu omschreven als

‘Concurrent engineering’ (simul-

tane geïntegreerde productont-

wikkeling), met de volgende

consequenties voor het product:

Verkorten van de doorlooptijd van

het ontwerpproces;

Kwaliteit leveren die de markt

vraagt;

Verlaging van de integrale kosten.

Deze integrale aanpak is al bij ver-

schillende projecten toegepast,

zodat een perfect team met korte

en heldere communicatielijnen is

ontstaan. Alle partijen werken

hierbij in hetzelfde ‘model’ waar

de architect de regie over heeft. Er

wordt sinds de implementatie van

SmartRevit niet meer gewerkt in

tekeningen maar in een 3-dimen-

sionaal model waar alle gegevens

uit gehaald kunnen worden. Het

werken met BIM heeft tot gevolg

dat in alle fasen 3-dimensionaal

gewerkt wordt en de groei van het

ontwerp zichtbaar gemaakt kan

worden, ook voor opdrachtgevers en ge-

bouwgebruikers. 

Tevens voorkomt het werken door alle par-

tijen in hetzelfde model veel communica-

tiefouten. 

In het model bezitten de elementen ‘intelli-

gentie’, waardoor aantallen en oppervlaktes

op eenvoudige wijze foutloos gegenereerd

en gekoppeld kunnen worden aan de

bouwkostenbegroting. Hierdoor ontstaat

een sterke grip op bouwkosten vanaf de

eerste schetsen tot de oplevering van het

project. Ook  exploitatiebegrotingen kun-

nen hieraan gekoppeld worden zodat te-

vens grip ontstaat op de energie en

onderhoudskosten van het gebouw.

Patrice Verdonk (systeembeheerder/ingeni-

eur bij DMV architecten): “Doordat de soft-

ware voor een verbetering van onze

werkwijze heeft gezorgd is er tevens een

vooruitgang qua 3D presentatie. Onze 3D 

visualisaties en animaties kunnen nu gede-

tailleerder en sneller gemaakt worden, de

kwaliteit is daardoor hoger geworden.

Voorheen werd het gebouw in 3D op gezet

nadat de eerste tekeningen/schetsen door

de architect in 2D klaar waren. Dit ontwer-

pen gebeurd nu direct door de projectarchi-

tect in samenwerking met de tekenaar,

waarna het 3D model in 3D studio Design

wordt ingeladen en gevisualiseerd.

Hierdoor besparen wij veel kost-

bare tijd. De SmartRevit bibliotheek

wordt daarbij gebruikt als basis. 

De samenwerking met Volantis en

Palte B.V. is helder doordat wij alle

drie (Smart) Revit gebruiken, hier-

door verloopt de uitwisseling goed

en zonder veel problemen. Boven-

dien hebben we aan het begin van

het project een gezamenlijke BIM

sessie gehouden waardoor we alles

goed konden afstemmen binnen

ons team. 

De samenwerking met Itannex is

goed verlopen. Itannex heeft ons in

de opstartfase een goede onder-

steuning geboden door middel van

installatie, cursussen en begelei-

ding op maat. Tijdens de ontwerp-

fase van het college liep ik vaak

tegen vragen aan, de helpdesk van

Itannex wist mij altijd op de juiste

manier te helpen.”
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Ontwerp: Dr. Nassau college, Locatie Quintus (DNC Quintus)

Opdrachtgevers: St. voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord- en Midden Drenthe te Assen College

van Burgemeester en Wethouders gemeente Assen

BIM partners: DMV architecten (architect), Palte (constructeur), Volantis (E-/W-installatieadviseur)

Vloeroppervlak: Collegegebouw 9000 m²

Aula/kantine: 2000 m²

Sporthal: 4800 m²

Parkeergarage: 3850 m²

Patrice Verdonk

Temp Itannova_Itannova  15-10-12  19:42  Pagina 4




