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Wekelijkse modelcontrole
Door minstens één keer per week een aantal controles uit te voeren op het Revit-model houdt men het model
ordelijk en bruikbaar.
STAP1: RVT bestand openen met de opdracht Append timestamp indien er sprake is van een central
model.

STAP2: Overlopen van de controle schedules

CS_assembly_ASS
Deze lijst hoort leeg te zijn. Al de assemblies waarvoor de mark niet gelijk is aan ‘assembly’ worden
opgelijst. Wanneer je een assembly aanmaakt, creëer je eigenlijk een dubbel element. Ook de
assembly wordt in de meetstaat opgenomen. We kunnen deze gemakkelijk uit de meetstaat filteren
indien voor elke assembly consequent de mark assembly is ingevuld.
CS_dimensie_MCmto
Om hoeveelheden te kunnen opmeten volgens de C3A-methodiek, dient elk materiaal dat in m2 of m3
opgemeten moet worden respectievelijk de dimensie 2 of 3 te hebben. Deze lijst bevat elk materiaal in
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het project waaraan een keynote werd toegekend, en is gesorteerd op de dimensie. Materialen
waarvan de dimensie niet 2 of 3 is, krijgen een rode achtergrond en moeten aangepast worden.
CS_keynote dubbel_MCmto
Deze lijst hoort leeg te zijn. Al de elementen die een dubbele keynote hebben, worden opgelijst.
Wanneer er elementen 2 keynotes hebben, is het van belang om ervoor te zorgen dat enkel de juiste
keynote op de juiste plaats is ingevuld, anders krijgen we een dubbele telling.
CS_keynote elementen xx.xx._MCmto
Wanneer we een element modelleren en we weten nog niet welk artikelnummer er vast aan dient te
hangen, geven we het element de keynote ‘xx.xx.’. Deze lijst bevat al de elementen die nog een
keynote moeten krijgen.
CS_keynote elementen_MCmto
Deze lijst bevat al de keynotes op elementniveau. Al deze keynotes moeten opgenomen zijn in de
artikellijst(xlsx) en de keynotelijst(txt). Er moet dus gecontroleerd worden of deze keynotes perfect
overeenkomen met de keynotes uit de artikellijst en de keynotelijst. Als dit niet zo is, wordt er een
foutmelding gegeven bij het genereren van meetstaten via de methodiek van C3A. Ook kan je aan de
hand van deze lijst zien of al de materialen de juiste benaming hebben: enkel de omschrijving van het
artikelnummer uit het lastenboek. Je mag nooit een keynote zelf typen, maar je moet ze invullen met
behulp van de pull down list. Wanneer de keynote niet in deze pull down list staat, dan moet je ze
toevoegen volgens onderstaande stappen:
- Voeg de code, naam, meetwijze, eenheid en hoofdartikel toe in de artikellijst (Revit Artikellijst.xlsx)
- Voeg exact dezelfde code, beschrijving en hoofdartikel toe in de keynotelijst (Revit Keynotelijst.xlsx)
- Sla de keynotelijst ook op als MS-DOS txt-bestand (Revit - KeynoteLijst.txt)
- Laad het txt-bestand in Revit: Annotate > Keynote > Keynoting Settings > Browse
Als je dit correct hebt gedaan, kan je de juiste keynote in de pull down list vinden.
CS_keynote materialen xx.xx._MCmto
Wanneer we een materiaal modelleren en we weten nog niet welk artikelnummer er vast aan dient te
hangen, geven we het materiaal de keynote ‘xx.xx.’. Deze lijst bevat al de materialen die nog een
keynote moeten krijgen.
CS_keynote materialen_MCmto
Deze lijst bevat al de keynotes op materiaalniveau. Al deze keynotes moeten opgenomen zijn in de
artikellijst(xlsx) en keynotelijst(txt). Er moet dus gecontroleerd worden of deze keynotes perfect
overeenkomen met de keynotes uit de artikellijst en de keynotelijst. Als dit niet zo is, wordt er een
foutmelding gegeven bij het genereren van meetstaten via de methodiek van C3A. Ook kan je aan de
hand van deze lijst zien of al de materialen de juiste benaming hebben: de omschrijving van het
artikelnummer uit het lastenboek, voorafgaand met het artikelnummer! Dit om aan te tonen dat het
materiaal over een keynote beschikt.
CS_keynote ontbreekt_MCmto
In deze lijst worden al de elementen die geen keynote hebben opgelijst. Elementen in deze lijst
worden dus niet opgemeten m.b.v. de methodiek van C3A. Er moet gecontroleerd worden of deze
elementen inderdaad niet opgemeten dienen te worden volgens de C3A methodiek.
CS_levels_LVL
Aan de hand van deze schedule kan je zien of de juiste levels als Building Story zijn aangeduid. Het
level van de afgewerkte vloer dient een Building Story te zijn. Enkel de Building Stories worden als
IFC-level geëxporteerd.
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CS_lod_MCmto
Met deze controle-schedule kan je nagaan of elk element een lod heeft.
CS_mark_MCmto
Deze lijst bevat alle elementen in het project waaraan geen Mark is toegekend. Voor elk element dient
de Mark ingevuld te worden. Dit is eigenlijk de ‘naam’ van het object. Deze parameter dient ervoor om
gemakkelijk het element terug te vinden. Indien het element op de plannen van AR of IR benoemd is,
nemen we deze benaming over. Zo niet, passen we een eigen logische benaming toe. (bv. een kolom
met mark ‘K1.1’)
CS_materiaal ontbreekt_MCmto
Wanneer je een model ontvangt, bestaat er een kans dat er elementen inzitten met een default
materiaal. Deze elementen nemen het materiaal over dat bij ‘Object Styles’ is gedefinieerd. Wanneer
er bij de ‘Object Styles’ geen materiaal is gedefinieerd, heeft het element geen materiaal en wordt het
dus ook niet opgemeten! Om dit te controleren kennen we bij ‘Object Styles’ aan elke category het
materiaal ‘Materiaal ontbreekt’ toe. Met deze controle-schedule kan je nagaan welke elementen een
default materiaal hebben door te filteren op het materiaal ‘Materiaal ontbreekt’.

CS_parts_PARTS
Deze lijst hoort leeg te zijn. Al de parts waarvoor de mark niet gelijk is aan ‘part’ worden opgelijst.
Wanneer je een element in parts opdeeld, creëer je eigenlijk een dubbel element. Ook de part wordt in
de meetstaat opgenomen. We kunnen deze gemakkelijk uit de meetstaat filteren indien voor elke part
consequent de mark part is ingevuld.
CS_verdieping_MCmto
In Revit is het niet gemakkelijk om een 3D-view per verdieping te generen. Daarom dat we
consequent de parameter verdieping invullen. Met deze controle-schedule kan je nagaan of elk
element een verdieping heeft.
STAP3: Overlopen 3D-zichten
Via verschillende 3D-zichten kan er gemakkelijk nagegaan worden of bepaalde parameters goed zijn
ingevuld. Zo kan je snel in 3D controleren of de parameter ‘verdieping’ juist is ingevuld. Een ander
voorbeeld is het controleren van het gebouwdeel wanneer er sprake is van meerdere gebouwdelen in
éénzelfde project. Voor elk project maken we specifieke controle 3D-zichten aan die we wekelijks
overlopen.
STAP4: views, schedules en sheets overlopen
Al de views, schedules of sheets die geen correcte naam hebben, moeten verwijderd worden.
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STAP5: Purge Unused en Project Parameters
Via het tabblad Manage kan je met behulp van Purge Unused overlopen of er bepaalde elementen uit
het project verwijderd mogen worden. Via Manage > Project Parameters kan je nagaan of er door
family editing dubbele parameters zijn ontstaan. De bovenste mogen verwijderd worden. De onderste
is diegene die geldig is in het project.
STAP6: IFC opslaan en checken m.b.v. SMC

Vanuit de 3D View ‘Wekelijkse controle’ dient er wekelijks een nieuwe IFC gemaakt te worden. De
opgemaakte IFC kan dan met behulp van Solibri Model Checker steeds vergeleken worden met IFC’s
van voorgaande weken.
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