Tijdens het ontwerpen in Autodesk Revit Structure is men beperkt in het kiezen van de
juiste objecten (de zogenaamde “families”). Zelf de elementen creëren, zoals kolommen, balken, welfsels, … is de enige oplossing. Dat is vaak de reden waarom we de
overstap naar een BIM softwareapplicatie uitstellen. De inrichting van dergelijke omgeving is qua kost vrijwel niet in te schatten. Nochtans zijn we ons allen bewust dat de
ingeslagen BIM-weg onomkeerbaar is en we vroeg of laat de overstap zullen maken.
De voordelen naar faalkostenbesparing, planning en de schat aan informatie die we uit
een virtueel gebouwmodel ter beschikking krijgen is quasi grenzeloos.
Met BIMiTs brengt i-Theses het Revit platform als oplossing binnen ieders bereik.
Implementatie kan perfect ingeschat worden en er zijn onmiddellijk een bibliotheek
en extra functionaliteiten inzetbaar. Het Revit platform wordt een gevulde bouwdoos,
ready-to-use.

• BIMiTs Extensions voor het Revit platform
• Uitgebreide objectenbibliotheek voor Revit Structure
• Content en sjablonen voor Robot Structural Analysis
• Wapenings- en nettenbibliotheek

Als aanvulling op de standaard functionaliteiten van het Revit platform worden met BIMiTs-S enkele extra gebruiksvriendelijke en op
engineering gerichte functies aangeboden, de zogenaamde BIMiTs
Extensions. In deze extensions is veel aandacht besteed aan het
automatiseren van tijdrovende opdrachten bij het uitwerken van
bouwplannen. Denk hierbij maar aan het genereren van aanzichten en doorsnedes op elementniveau voor het uitwerken van detailplannen, zoals wapeningsplannen in AutoCAD Structural Detailing.
Daarnaast zijn ook functies beschikbaar voor het grafisch of tabulair uitlezen van data uit structurele elementen, zoals de peilen van vloerplaten, de coördinaten van kolommen en paalfunderingen, de werkelijke
lengte van balken, etc.
Met de Selection Filter heeft de gebruiker de volledige
vrijheid om trapsgewijs elementen te selecteren in zijn
model tot op het diepste punt van de model-hiërarchie.
Tenslotte zijn een hele reeks functies aangemaakt voor
het beheren van families, aanpassen van zichten, bewerken van tekst, …
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De uitgebreide objectenbibliotheek voor Revit
legt de nadruk op 2D en 3D families specifiek
voor engineering. Hierin kan men zowel generieke als merk-gerelateerde objecten vinden,
toepasbaar in allerhande constructies van
staal tot beton. De objecten zijn ruim voorzien
van de nodige parameters, zodat het geheel
flexibel maar toch gebruiksvriendelijk blijft.
Daarnaast is ook aandacht besteed aan standaard sjablonen en de nodige annotatieve elementen, zodat de beginnende gebruiker snel
kan starten met het maken van bouwkundige
plannen. Dit alles is omvat in een Nederlandstalig kader.

De standaardbibliotheken voor stalen profielen
in Robot Structural Analysis zijn samengvoegd
en aangevuld waar nodig tot één groot gegevensbestand. Hierbij is veel aandacht besteed
aan de nomenclatuur van de staalprofielen.
Deze database wordt tevens ingezet voor een
naadloze bi-directionele integratie met Revit
Structure modellen.
Daarnaast biedt BIMiTs-S enkele standaard
sjablonen voor het on-the-fly genereren van
wapeningstekeningen vanuit de RC Design omgeving in Robot Structural Analysis.

Bij het genereren van wapening in berekeningen
in Robot Structural Analysis enerzijds en bij het uittekenen van gedetailleerde wapeningsplannen in
AutoCAD Structural Detailing anderzijds, zijn up-todate bibliotheken onontbeerlijk. Met BIMiTs-S krijgt
U toegang tot de meest recente databases voor wapeningsstaven en –netten in beide pakketten.

i-Theses bvba - Spinnerijstraat 14 - 9240 Zele - Belgium -

+32 (0)52 45 72 62 -

+32 (0)52 45 72 63 - info@i-theses.com - www.i-theses.com

