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What’s new in the AEC Collection?
Autodesk software release 2023

Laat je inspireren

Graag inspireren we je met de nieuwe functionaliteiten binnen de
softwareprogramma’s van de AEC Collection, versie 2023.
We geven je hiermee een tipje van de sluier; wil je meer weten of eens

met ons sparren wat dit voor jouw werkzaamheden kan betekenen?
Neem dan contact met ons op via info.nl@arkance-systems.com of
088-8720000
Wil je weten welke software inbegrepen is in de AEC Collection? Kijk
dan eens op de laatste pagina van dit document.
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What’s new in Revit?

Revit – installatietechniek

Vermogens toe kennen
In Revit 2023 is het mogelijk om vermogens toe te kennen aan gebieden die de gebruiker zelf kan instellen. De vermogens worden gebruikt als kentallen om te berekenen wat het
energieverbruik van een bepaalde ruimte kan zijn of wat het aansluitvermogen voor een transformator moet zijn. Dit kan worden gedaan zonder dat hiervoor families in het model worden
geplaatst. Hierdoor kan in het voorlopig ontwerp al een raming worden gemaakt van het te verwachten energieverbruik.

Deze mogelijkheid is onder gebracht in het tabblad “Analyze” en opgedeeld in 3 verschillende functies:
-

Area Based Load Boundary: Met deze functie teken je een gebied waarin je kunt definiëren wat het vermogen (Area Based Load) moet zijn;
Area Based Load: Kentallen die je kunt aanmaken om vermogen te bepalen voor bijvoorbeeld verlichting, verwarmen/koelen of gebruikersaansluitingen;
Equipment Load: Vermogen van specifieke apparatuur.

Systems Browser
In de System Browser kun je een Equipment Load toekennen voor specifiek apparatuur zoals koelunits, warmtepompen etc.

Voor deze functie is de System Browser uitgebreid met de volgende mogelijkheden:
-

Electrical Analytical Power Source: Deze functie kun je gebruiken voor het analyseren van je transformator, generator etc.
Electrical Analytical Equipment: Hiermee maak je de verdeelinrichtingen en/of hoofdaansluiting inzichtelijk;
Analytical Transfer Switch: Het aanbrengen van een schakelaar tussen twee voedingsbronnen
Equipment Load: Geeft het aansluitvermogen van de betreffende ruimte weer

Het totale vermogen wordt doorgeteld in de System Browser en kan ook inzichtelijk worden gemaakt in een schedule. Bekijk hier de link naar de video van Autodesk
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Revit - bouw
Show View Placement
In Revit 2023 is het mogelijk om in de Project Browser weer te geven welke views al op een Sheet staan en welke
niet. Dit kan handig zijn om in één keer te kunnen zien welke views nog op een tekening geplaatst moeten worden en
voorkomt ook dat je een reeds geplaatste view nog eens probeert te plaatsen waarna je een foutmelding krijgt. Om
deze functie in te schakelen klik je met de rechtermuisknop in de Project Browser en zet je de functie “Show View
Placement on Sheet Status Icon” actief.
Bij de views wordt nu box geplaatst die blauw kleurt zodra de view op een Sheet geplaatst is. Je ziet dus in één
oogopslag welke views al geplaatst is op een tekening. Deze functie werkt overigens niet alleen voor Views maar
ook voor Legends en Schedules.
Bekijk hier de video over deze functie.

Schedule Properties – Filter by sheet
Om een Schedule te maken die alleen de elementen weergeeft die van toepassing zijn op de betreffende
tekening, waren we voorheen afhankelijk van handmatig ingestelde Filters.
In Revit 2023 is het mogelijk om bij de Schedule de optie “Filter by Sheet” aan te vinken. Het resultaat is
dat wanneer de Schedule op een tekening geplaatst wordt, deze alleen de elementen in een Schedule
weergeeft die ook op tekening staan. Dit voorkomt eventuele fouten in een handmatig Filter en levert
bovendien de nodige tijdwinst op.
Wanneer je in een view de Crop instelt, zal de Schedule zich automatisch aanpassen en alleen de
zichtbare elementen weergeven. Deze Schedule kan vervolgens op meerdere tekeningen geplaatst
worden.
Bekijk hier de video over deze functie
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Revit - constructief
Propagate Rebar
Dit jaar komt Autodesk met een echte “Game Changer” op wapening gebied. Gebruikers die al in 3D wapenen worden dit jaar echt blij met deze functie en wellicht is het voor
de gebruikers die nog niet wapenen in Revit een duwtje in de rug om het wel te gaan gebruiken. Waar hebben we het over? De nieuwe functie “Propagate Rebar”. Propagate? Ja
het vermenigvuldigen/verspreiden van de wapening over andere elementen. Je zou dus kunnen zeggen dat het een copy functie is van wapening, maar dan doe je deze functie
echt te kort.
Deze functie kopieert “shape-driven” en “free form” wapening van een bron object naar een doel object waarbij de vorm van de wapening wordt aangepast naar de vorm van
het doel object. De wapening staven worden aangepast door de “rebar constraints” te matchen. Dit klinkt misschien allemaal nog wat wollig, maar ben een paar kleine
voorbeelden krijg je een helder inzicht hoe deze functie je gaat helpen met het 3D wapenen van je Revit projecten
De functie is te vinden op het “Modify” tabblad onder “Reinforcement”, wanneer er een element wordt geselecteerd die ook daadwerkelijk wapening kan “hosten”. Natuurlijk wordt de functie
alleen toegankelijk, wanneer er daadwerkelijk wapening in het element aanwezig is. In onderstaand voorbeeld is een poer volledig gewapend. Met behulp van “Propagate Rebar”, kun je in een
paar klikken de wapening overnemen van de bron. De wapening past zicht neem de “constraints” over van het doel object en past daar de wapening op aan. Dit kan de functie niet met een
enkel object maar op meerdere doel-objecten tegelijkertijd.
In het voorgaande voorbeeld ging het nog om een vrij simpele poer, maar denk eens aan
wanden met raam en deursparingen, ongeacht de afmeting van de wand en de positie van
de openingen, wordt de wapening inclusief de volledige raveelwapening overgenomen en
op de juiste positie geplaatst. Zou je bijvoorbeeld een balkenrooster willen wapenen, dan
was het modelleren van de hoek, T aansluitingen het meeste werk. Dit zou je nu eenmalig
in een “place holder”project alle aansluitingen kunnen uitwerken en deze en deze daarna in
je als bronobjecten in het project kunnen laden.
Ook “Freeform” wapening geplaatst met Dynamo is over te nemen door deze functie.
Omdat deze functie bijna niet in afbeeldingen is weer te geven is deze video echt een
aanrader om de functie in actie te zien.
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AutoCAD
My insights
De My Insights tab is slimmer geworden. My Insights geeft je informatie over het gebruik van AutoCAD. AutoCAD monitort welke functies je vaak gebruikt
en geeft je tips en inzichten om je werk sneller en effectiever gedaan te krijgen. Je krijgt suggesties voor commando’s en functies die je zou kunnen
proberen.
Macro advisor
De nieuwe Macro Advisor functie geeft suggesties voor macro’s gebaseerd op commando’s in AutoCAD die je veel gebruikt. Een Command Macro bevat
een reeks van commando’s en systeemvariabelen om taken die je vaak gebruikt in AutoCAD te kunnen automatiseren. Gebruik je bijvoorbeeld vaak het
Rotate commando nadat je een object gekopieerd hebt? Dan kan de Macro Advisor een suggestie geven waardoor je deze commando’s samenvoegt in
één commando. Wanneer je zo’n Macro vaker wilt gebruiken, kun je deze toevoegen aan de ribbon en vervolgens ook aan de QAT (Quick Access
Toolbar). Je kunt bestaande Macro’s natuurlijk ook aanpassen zodat ze nog beter geschikt zijn voor jouw specifieke werkzaamheden.
Count functionaliteit
De Count functionaliteit was nieuw in AutoCAD 2022. Deze functie maakt het mogelijk om geautomatiseerd Blocks te tellen in je tekening. In versie 2023 is het mogelijk om zelf een gebied aan te
geven waarin de blocks geteld moeten worden. Je hebt hierbij de mogelijkheid om de gehele modelspace, een rectangle, een polygoon of een bestaande boundary te gebruiken om het gebied aan
te geven waarbinnen geteld moet worden.
Markup Import & Markup Assist
De nieuwe Markup Import en Markup Assist functionaliteit, maken het mogelijk om
opmerkingen te herkennen. Op deze wijze kun je wijzigingen importeren met minder
handmatige acties. Met de knop Markup Import kun je een scan of een foto van
een tekening importeren met zowel handgeschreven als met de computer
getekende opmerkingen. Deze onderleggers kunnen geïmporteerd worden als PDF,
PNG of JPG. De opmerkingen in het geïmporteerde bestand kunnen worden
omgezet in Multiline tekst, Multileaders en revisiewolken. Met Markup Assist kun je
vervolgens deze opmerkingen als geometrie invoegen in je tekening.
De knop Markup Import is te vinden in de Collaborate tab > Traces Panel.
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Dynamo
Met de release van Revit 2023 wordt de laatste versie van Dynamo ook geïnstalleerd, versie 2.13. Deze versie is eind vorig jaar al
als Core uitgebracht, maar nu ook als de versie die binnen Revit2023 draait. En wat een versie is het geworden! Alle aanpassing
aan het programma kunnen we hier niet eens omschrijven, er waren 3 blogpost nodig op DynamoBim.org om alles in kaart te
brengen. De links zijn onderaan deze pagina te vinden.

Interface
Het eerste wat je opvalt wanneer je Dynamo opstart is natuurlijk de verandering van de interface. Een volledig “Dark-Theme” met
een goede layout, wat erg rustig overkomt. Een klein Oranje stipje op het tabblad wat aangeeft dat er “unsaved changes” zijn. Is
de stip blauw, dan weet je dat met laatst opgeslagen versie werkt.
Nodes
De weergave van de “Nodes” heeft ook een ontzettende metamorfose ondergaan. Ook deze zien veel duidelijker uit. Denk hierbij
Twee punten van aandacht:
aan de foutmeldingen, missende packages, niet goed aangesloten “Nodes”, “Nodes” die hernoemd zijn door de gebruiker.
“Wires” die vastgezet kunnen worden of waar een “Watch” opgezet kan worden. Een node, waarbij een input port niet is
1. CPython3 is de “Default Python Engine” Wil je nog
aangesloten zal rood weergegeven worden.
IronPython2.7 gebruiken, dan moet je deze als package
downloaden. Maak je erg veel gebruik van “Packages” van
• Een “Note” die door middel van een pin gekoppeld wordt aan een “Input Node”, wordt zichtbaar in de Dynamo Player.
andere partijen en deze hebben de door hen aangeleverde
• Het groeperen van “Nodes” kan nu in een “Parent” groep, maar ook in een “Child” groep.
“Nodes” nog vol met IronPython2.7 staan, dan moet je deze
package dus downloaden. Doe je dit niet dan zullen die de
• En de Player kan nu tegelijkertijd openstaan met de Editor. Na het opslaan van een script is het niet nodig om de inhoud van
gebruikte “Nodes” mogelijk niet of niet goed werken.
de Player te verversen.

Interessante links:
https://dynamobim.org/dynamo-core-2-13-release-part-1-3/
https://dynamobim.org/dynamo-core-2-13-release-part-2-3/
https://dynamobim.org/dynamo-core-2-13-release-part-3-3/
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2. Heb je een Dynamo file in 2.12 gemaakt en deze probeer je
in een oudere versie te openen, dan had je de package
“Dynamo Future File” nodig. Dit lijkt in 2.13 niet meer het
geval te zijn. Toch is het raadzaam om deze package te
installeren, wanneer je ook nog gebruik maakt van oudere
versies van Dynamo
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Civil 3D
Corridor Enhancements
Als je met corridors werkt, zul je merken dat in de 2022.1 update er een wijziging is geweest in het Corridor Targeting scherm. Je kunt nu in
een overzichtelijk scherm makkelijk en snel verschillende targets aan een subassembly koppelen. In 2023 is dit venster nog verder verbeterd.

•

•
•
•

Het is mogelijk om te filteren op verschillende eigenschappen zoals:
o Laagnaam van Feature Line en/of Polyline
o Naam van een Alignment
Als je een target maakt op basis van een Polyline of Feature Line en je hebt de laagnaam gekozen: als je nu nieuwe objecten op die laag
plaatst worden ze dynamisch opgenomen in de targetting.
Je kunt sorteren
Je kunt in een keer meerdere terreinmodellen toevoegen voor meerdere subassemblies.

Als je de corridor compleet hebt en het model moet naar Navisworks gestuurd worden, is het een standaard stap om er Solids van te maken.
In 2023 worden de Property Sets nog beter ondersteund. Zo zijn er extra standaard properties aanwezig en worden de properties uit deze set
nog beter bijgewerkt als de corridor wijzigt. In deze video zie je de wijzigingen nog kort voorbijkomen.
Spoorontwerp
Ook op het gebied van Rail design borduurt Civil3D 2023
verder op verbeteringen uit de 2022.1 versie. De verbeterde
wissels en kruisingen (Railway Turnouts, Switches and
Crossings) tool is verder verbeterd en het is nu nog beter
mogelijk je eigen catalogus te bouwen en elementen hierin
uit te wisselen.

Pressure Pipes
Voor water-, gas of drukriolering kun je gebruik maken
van Pressure Pipe Networks. In 2023 is het nu
mogelijk om de verticale ligging van deze buizen via
het lengteprofiel makkelijk aan te passen.

Op het gebied van de verkanting is een nieuw Cant
information label toegevoegd waarin je op een alignment op
elk punt de informatie van de Cant kunt weergeven.

Ook zijn er verbetering toegevoegd aan zowel
Pressure Pipes als de Gravity Pipes, je kunt nu
Property set data in een Profile View tonen.
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Subassembly composer
Ook de Subassembly Composer heeft deze versie een paar updates gekregen. Er is een nieuw onderdeel toegevoegd, de Auxiliary
Curve, zodat je een hulpboog kunt tekenen waarop je vervolgens verder kunt werken.
Een kleine toevoeging verder is dat je aan de bestandsnaam van je subassembly kunt zien of je nog niet-opgeslagen wijzigingen hebt
uitgevoerd, door een * bij de naam.

Snelheidswinst
Als laatste en in lijn met de andere producten heeft Civil3D 2023 ook zijn eigen Performance Enhancements gekregen:

•
•
•
•

Sample Lines zijn gemiddeld 20% sneller bij bewerken
De Event Viewer is gemiddeld 33% sneller
Section Views worden gemiddeld 20% sneller bijgewerkt
Section Viewports (op layouts) hebben een efficiënte caching gekregen, zodat alleen wijzigingen worden verwerkt op
betreffende Viewports.

Grading Optimization en Project Explorer
Als je in bezit bent van de AEC Collection heb je voor Civil3D ook de toegang tot de Grading Optimization Tools om in de voorontwerpfase grondwerk te berekenen en de Project Explorer om objecten te
bekijken en te bewerken vanuit een makkelijk toegankelijk venster. Ook hiervoor zijn een aantal updates uitgebracht.
Grading Optimization
De Grading Optimization Tool is verrijkt met een uitgebreid Help platform, met Tutorials en Sample Files. Feedback tijdens het optimization proces
wordt nog beter weergegeven in de verschillende grafieken en voortgangsbalk. Voorheen werden Feature lines die elkaar overlappen als colineaire
lijnen teruggezonden naar Civil3D. Dat is nu niet meer zo, waardoor het aantal lijnen sterk verminderd.
Bekijk hier de video van Autodesk
Project Explorer
Aan de Project Explorer zijn regels en tabbladen toegevoegd waarin hoeveelheden zijn af te lezen en ook totalen kun je nu snel in beeld krijgen. Je
kunt de tekstgrootte van de regels aanpassen, maar ook de individuele regelhoogte, zodat je het beste overzicht in het project houdt. Een
toegevoegde functie is het vergelijken van COGO Points en Parcels ten opzichte van Feature Lines.
Bekijk hier de video van Autodesk
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Infraworks
Met het uitkomen van de nieuwste versies van de Autodesk software is het ook altijd weer goed om te weten wat er dit jaar is verbeterd of welke nieuwe features
zijn toegevoegd aan de software. In dit deel laten we zien wat de belangrijkste vernieuwingen zijn.
Custom Bridge Components
Wanneer gebruikers zelf hun eigen content hebben gemaakt voor bruggen en tunnels is het nu mogelijk aangepaste stijlen (voor pijlers, liggers etc.) direct vanuit
de Style Palette bij te werken en door te kopiëren naar alle in het project aanwezige objecten. Deze objecten kunnen ook direct vanuit Inventor worden ingeladen
in InfraWorks, het is niet meer nodig om de Civil InfraStructures Plugin te gebruiken.
Bekijk hier de video van Autodesk: Bridge update in the style palette
Bekijk hier de video van Autodesk: Parametric bridge content improvements
Command Search
Als je in InfraWorks een commando zoekt is het nu niet meer nodig om in de Ribbon te zoeken naar de juiste functie. Door het intypen van de toetscombinatie
CTRL-F komt er een commando zoekvenster tevoorschijn waarin je het gewenste commando kunt typen. Deze lijst ook de 5 laatst gebruikte commando’s op die
je sinds het openen van InfraWorks hebt gebruikt.
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Wat is de AEC Collection?
De Architecture, Engineering & Construction Collection (AEC Collection) is een uitgebreid pakket met bouwoplossingen dat workflows op basis van BIM en CAD
ondersteunt. Welke software zit er in de AEC Collection?

❖Revit
❖AutoCAD

❖Civil 3D
❖Navisworks Manage
❖Autodesk Docs
❖Infraworks

❖3Ds max
❖En meer
Meer informatie kun je vinden op onze website.
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