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F l e x ib e l e  s t r uc t uur

BIM Expert biedt dankzij een weldoordachte licentiestruc-
tuur steeds een oplossing op ùw maat, voor een duidelijke 
prijs. Het unieke plug-in systeem is perfect uitbreidbaar 
zodat u gaandeweg met meer softwarepakketten kan com-
municeren. 

S up er ie ur  gebr u ik s gem ak

BIM Expert staat garant voor een transparant beheer van 
modellen, en past zich steeds aan uw noden en wensen aan. 
Het resultaat is een helder gestructureerde werkomgeving 
waarin u moeiteloos uw modellen gaat uitwisselen.

A l t i jd  s t an d-b y

Het BIM Expert programma wordt geïnstalleerd als Win-
dows service, wat maakt dat BIM Expert rechtstreeks bes-
chikbaar is vanuit de modelleer- of rekensoftware. Zo bent 
u verzekerd van snelle respons op uw transfer aanvragen.

Vo l l e d ige  op l o s s in g

Elke plug-in biedt  een complete oplossing om modellen om 
te zetten van en naar het universele BuildSoft bestands-
formaat. Om met andere partijen modellen uit te wisselen 
heeft u enkel de plug-in horend bij uw toepassing nodig, op 
voorwaarde dat die andere partijen BIM Expert gebruiken 
met de plug-ins behorende bij hun toepassingen.

BIM  m o de l l en  u i t w i s s e l en

BIM Expert is een eenvoudig te gebruiken programma voor de uitwisseling van reken- en tekenmodellen tussen verschillende soft-
warepakketten. Er kan gelinkt worden met zowel het BuildSoft gamma als externe software zoals bijvoorbeeld Tekla Structures, 
Idea Statica, ...  BIM Expert is de ideale tool om moeiteloos modelgeometrie, secties, materialen, randvoorwaarden en belastingen te 
synchroniseren tussen uw softwarepakketen. Uw leercurve is gegarandeerd kort, in no time bent u dus aan de slag met BIM Expert. 
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BIM Expert

At  y o ur  s e r v i c e
Eens BIM Expert opgestart is, draait deze als een Windows service,. waardoor er aan-
vragen van verschillende programma’s kunnen ontvangen worden. Gebruikt u BIM Ex-
pert even niet, dan blijft het als service op de achtergrond aanwezig, waardoor u er 
geen omkijken naar hebt.  

Als Windows service is BIM Expert altijd stand-by en pikt elke transferaanvraag on-
middellijk op. Verschillende aanvragen worden overzichtelijk in een wachtrij geplaatst 
en automatisch behandeld wanneer een huidige transfer afgerond is. 

In geval de service onverwacht zou stoppen, zijn er geavanceerde herstel opties zodat 
u ten allen tijde op de synchronisatiekracht van BIM Expert kan rekenen.   

P lug- in s  m ak en  c omm unic a t ie  v l o t t er
BIM Expert biedt u toegang tot een brede 
waaier aan plug-ins die de communicatie tussen verschillende softwarepakketten mogelijk 
maakt. U start met een model in één van de BuildSoft programma’s of in een modelleer 
software zoals bijvoorbeeld Tekla Structures. Vervolgens stuurt u het model door naar BIM 
Expert via de relevante plug-in geïnstalleerd op uw toestel.   

E en  ge z am en l i jk e  b ib l io t h e ek
Alle BuildSoft applicaties en plug-ins delen een database met materialen, secties, en bouten 
en moeren zodat er geen conversie nodig is. Plug-ins van externe software bevatten map-
ping files om secties en materialen te matchen, zodat de conversie feilloos verloopt. De 
modelgeometrie, secties, materialen en eventuele aanwezige lasten worden op deze manier 
netjes vertaald naar het universele BIM Expert formaat. 

1 taal voor alle plug-ins
BIM Expert voorziet een gemeenschappelijke model definitie, namelijk Unified Build-
Soft Model (UBSM). Dit formaat is een gemeenschappelijke taal tussen alle plug-ins 
waarmee BIM Expert communiceert. Het UBSM bestandsformaat heeft als basis Ex-
tensible Markup Language (XML), welke maakt dat bestanden zowel machineleesbaar 
zijn als leesbaar voor de mens.
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In s p e c t ie t o o l s
In BIM Expert krijgt u een preview van de structuur, binnenko-
mende vanuit een plug-in. U kan hierbij eenvoudig het fysisch 
model en analyse model over elkaar heen bekijken en vergeli-
jken. Deze BIM Expert tools laten u toe het model te inspec-
teren op onjuistheden en bij te sturen vooraleer u het door-
stuurt naar een volgende plug-in. Zo hebt u op elke ogenblik 
garantie op een efficiënte transfer van het model. 

Wanneer u een roundtrip maakt, zal BIM Expert u informeren over positiewijzigingen in het model.  BIM Expert lijst deze voor u op en 
selecteert automatisch de betreffende staven bij het overlopen van ieder item op de lijst. Zodoende kan u elk van de wijzigingen in 
detail bekijken en evalueren. U hebt de keuze om elke wijziging individueel te accepteren of te negeren.

Sy n c hr on i s er en  zo w e l  l ok a a l  a l s  o v er 
n e t w er k
Met hetzelfde gemak waarmee u modellen op uw eigen toestel lokaal synchroniseert, 
stuurt u modellen door naar collega’s, binnen uw bedrijf of zelfs op een andere locatie. 
U kiest de gebruiker en ziet meteen of hij of zij actief is.  Stuurt u modellen door naar 
een collega die niet aanwezig is, dan voorziet de BIM Expert service dat deze beschik-
baar blijven tot de collega zich opnieuw aanmeldt. Wanneer uw collega het model ont-
vangen heeft, beslist hij of zij naar welke software het model getransfereerd wordt, 
door de relevante doelplug-in te selecteren.

Dankzij de uitgedachte structuur voor zowel lokaal als netwerkgebruik van BIM Ex-
pert, is het niet vereist dat alle gebruikers binnen uw bedrijf over alle licenties voor de BIM Expert plug-ins beschikken, noch dat alle 
gebruikers over alle licenties van de doelsoftware zelf beschikken.

Deze nieuwe manier van reken- en tekenmodellen uitwisselen is een revolutie in de samenwerking tussen ontwerpers en tekenaars. 
Beiden partijen kunnen in hetzelfde kantoor zitten maar evengoed elk aan een andere kant van de wereld. Met de BIM Expert Server 
editie zijn alle teken- en rekenmodellen slechts 1 muisklik verwijderd, waar ter wereld u ook bent.

U w  e igen  p lug- in  v i a  de  B IM  E x p er t  A P I 
Dankzij de Application Programming Interface (API) kan u zelf uw eigen plug-ins creëeren, welke toelaten dat BIM Expert linkt en 
communiceert met een andere applicaties of databronnen, zoals bijvoorbeeld spreadsheets.
Ten behoeve van de API is in BIM Expert een verzameling definities en bibliotheken voorzien. Op aanvraag kan u de BIM Expert API 
handleiding verkrijgen.

BIM Expert
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Uitwisselingsvoorbeelden 

E in de l o ze  u i t w i s s e l ing s m o ge l i jk he den

Het doordachte BIM Expert plug-in systeem opent bij iedere nieuwe plug-in een wereld van communicatiemogelijkheken. Telkens u 
een plug-in toevoegt aan uw bestaande aantal plug-ins worden uw nieuwe uitwisselingsmogelijkheden verdubbeld. Heeft u n  plug-
ins, dan heeft u zomaar eventjes 2n mogelijke uitwisselingspaden. Dat maakt dat de BIM Expert oplossing uniek is in zijn soort en zijn 
mogelijkheden. Modellen synchroniseren en round-trips maken is nog nooit zo eenvoudig geweest. 

Tek l a  St r uc t ur e s  <  >  D i am on d s
In Tekla Structures maakt u een analysemodel van de hele of 
een gedeelte van de structuur.  Dat analysemodel stuurt u me-
teen door naar Diamonds via BIM Expert, de Tekla plug-in en de 
Diamonds plug-in. Daarbij hebt u keuze om het model naar een 
bestand te  schrijven of naar een open sessie van Diamonds te 
zenden.  

Dankzij mapping files voor secties en materialen, worden alle 
Tekla Structures secties en materialen vergeleken en ge-
matched met deze in Diamonds en overgezet. Onbestaande secties of materialen worden nieuw aangemaakt in Diamonds.   

Extra Diamonds parameters zoals steunpunten, scharnieren en lasten, blijven aan het BIM Expert model gelinkt. Wanneer u terug 
naar Diamonds gaat met een aangepast Tekla Structures model, beschikt u meteen over de reeds toegekende randvoorwaarden en 
belastingen. U vervolledigt het model met steunpunten (vast, verend, grondprofiel,..), randvoorwaarden (scharnieren, trekstaven, ...) 
en belastingen (punt-, lijn-, wind- ,sneeuw-, brand- en seismische belasting). Vervolgens rekent u 1ste of 2de orde en komt u snel 
tot optimale dimensionering.  

Na de analyse, staal, beton en hout dimensionering en eventueel bijsturen van de gebruikte doorsnedes, synchroniseert u het Dia-
monds model via de BIM Expert met dit in Tekla Structures.  Daarbij hebt u de mogelijkheid om een nieuw analysemodel aan te maken 
en een ander invoegpunt vast te leggen.

Mogelijks is het Tekla Structures model ondertussen reeds aangepast door een collega. BIM Expert maakt een voorbeeld en een hel-
dere samenvatting van de veranderingen ten opzichte van het startmodel, enerzijds rechtstreeks in Tekla Structures gebeurd, an-
derzijds door Diamonds meegekomen. Hierbij hebt u, als gebruiker, de volledig controle over welke elementen blijven, gaan of worden 
aangepast.
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Uitwisselingsvoorbeelden 

Di am on d s  >  Ide a  St a t i c a 
C onn e c t ion
Met de sneltoets F8 of via het menu stuurt u het volledige Dia-
monds rekenmodel met resultaten door naar BIM Expert via de 
Diamonds plug-in.  In  BIM Expert selecteert u vanuit het 3D 
model 1 of meerdere knopen die u wenst te verifiëren met Idea 
Statica Connection.   Vervolgens vertaalt Idea Statica plug-in 
de geometrie, secties, materialen, lasten en norminformatie 
naar een Idea Statica Connection bestand en opent deze au-

tomatisch voor verdere detaillering van de geselecteerde verbindingen.

S A P  20 0 0  >  Tek l a  St r uc t ur e s  <  >  P o w er C onn e c t
Vanuit SAP 2000 stuurt u het rekenmodel met lasten en resultaten naar BIM Expert via de SAP 2000 plug-in. Vervolgens kan u 
met BIM Expert dit model doorsturen naar Tekla Structures via de Tekla plug-in.  In Tekla Structures vervolledigt u het model met 
verbindingscomponenten zoals eindplaatverbinding,  dwarsplaatverbinding, kolomvoetverbinding, .... U hebt daarbij de keuze tussen 
componenten (14, 24, 29, 40, 41, 77  etc ...) Vanaf hier kan u het aangepaste model terugsturen naar BIM Expert via de Tekla plug-in 
en de verbindingen verifiëren met PowerConnect met behulp van de PowerConnect plug-in.  Elke verbinding laadt u afzonderlijk in 
PowerConnect. De geometrie wordt door PowerConnect herkend en de verbinding kan geoptimaliseerd worden. De aanwezige las-
ten zijn deze zoals uit SAP 2000 berekend en de detaillering 
is zoals toegekend door de Tekla Structures verbindingscom-
ponent.  PowerConnect berekent de verbinding en vergelijkt 
de sterkte met de aangrijpende belastingen. Waar de verbind-
ing niet voldoet, maakt u wijzigingen in de boutconfiguratie en 
voegt u extra verstijvende elementen toe, zoals kniestukken, 
schotten, lijfplaten enz....  Alle aanpassingen stuurt u netjes 
terug naar Tekla Structures via BIM Expert, met herkenning en 
behoud van Tekla componenten.  Wanneer een andere verbind-
ingscomponent beter matcht met de aangepaste verbinding 
vanuit PowerConnect, bijvoorbeeld door toevoeging van een kniestuk, dan wordt de verbindingscomponent automatisch geupdated 
naar de beste passende.

Tek l a  St r uc t ur e s  20 .1  <>  Tek l a  St r uc t ur e s  2018 i
Vanuit Tekla Structures 2018i stuurt u het volledige of een gedeelte van de structuur naar BIM Expert via de Tekla plug-in. Secties en 
materialen worden gematched aan de hand van de mapping file die hoort bij Tekla Structures 2018i.  Nu zendt u het BIM Export model 
moeiteloos door naar een eerdere versie van Tekla Structures, bijvoorbeeld 20.1 Omdat deze versie eveneens beschikt over eigen 
mapping files worden sectie en materialen netjes geconverteerd en meteen kan u verder werken in Tekla  Structures 20.1  
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BIM Expert Design Packs BIM Expert Unlimited Packs

: standaard functie 
€ : in optie
° : toekomstige ontwikkeling

Complexe 
Verbindingen

Modelleren & 
Analyseren

Modelleren & 
Analyseren Plus

1 Toestel
Alle plug-ins

15 Toestellen
Alle plug-ins

Onbeperkt 
# Toestellen
Alle plug-ins

BIM EXPERT

Lokaal gebruik      

Netwerk <= 5 gebruikers € € € € € €

Netwerk 5 < gebruikers <= 15 € € € €  €

Netwerk 15 < gebruikers € € € € € 

PLUG-INS*

Diamonds      

PowerConnect  €    

Tekla Structures €     

Idea Statica  € €   

SAP 2000 € € €   

IFC ° € € €   

Revit ° € € €   

* : Plug-ins bevatten enkel de link naar de betreffende software. De software zelf dient nog afzonderlijk worden aangeschaft.

BIM Expert licenties
Voordelig
BIM Expert is een modulair uitwisselingspakket. U betaalt enkel voor wat u écht nodig heeft. Dankzij een weldoordachte bundeling van 
functionaliteiten kan u met de Packs zeer eenvoudig een exchangeoplossing kiezen die optimaal op uw noden is afgestemd. 
Flexibel
De vernuftige BIM Expert licentiestructuur laat toe op elk moment een oplossing uit te werken geheel op úw maat. Elke oplossing is 
steeds perfect uitbreidbaar zodat u gaandeweg met meer programma’s kan gaan linken en meer modellen kan gaan synchroniseren.
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BIM Expert Design Packs BIM Expert Unlimited Packs

: standaard functie 
€ : in optie
° : toekomstige ontwikkeling

Complexe 
Verbindingen

Modelleren & 
Analyseren

Modelleren & 
Analyseren Plus

1 Toestel
Alle plug-ins

15 Toestellen
Alle plug-ins

Onbeperkt 
# Toestellen
Alle plug-ins

BIM EXPERT

Lokaal gebruik      

Netwerk <= 5 gebruikers € € € € € €

Netwerk 5 < gebruikers <= 15 € € € €  €

Netwerk 15 < gebruikers € € € € € 

PLUG-INS*

Diamonds      

PowerConnect  €    

Tekla Structures €     

Idea Statica  € €   

SAP 2000 € € €   

IFC ° € € €   

Revit ° € € €   

* : Plug-ins bevatten enkel de link naar de betreffende software. De software zelf dient nog afzonderlijk worden aangeschaft.

BIM Expert licenties
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MODELLERING - GLOBALE ANALYSE - DETAILLERING - ANDER

Diamonds plug-in

Boven: Model in BIM Expert
Onder:  Model in Diamonds

Over Diamonds
Diamonds is een eenvoudig te gebruiken eindig elementen 
software voor de berekening van raamwerken, balken-
roosters, vloerplaten, wanden, funderingsplaten en 3D 
gebouwen in staal, beton en hout. Dankzij de bijzonder ge-
bruiksvriendelijke werkomgeving is uw leercurve gegaran-
deerd kort, in no time bent u aan de slag met Diamonds.



www.buildsoft.eu Pagina 13

K E N M E R K E N
Bi-directionele link tussen BIM Expert en Diamonds

Import in BIM Expert
Importeer Diamonds modellen in BIM Expert
• Rechtstreeks vanuit een open Diamonds sessie
• Vanuit een Diamonds bestand

Export vanuit BIM Expert
Exporteer BIM Expert modellen naar Diamonds
• Rechtstreeks naar een open Diamonds sessie
• Naar een Diamonds bestand

Conversie van geometrie, oriëntaties, randvoorwaarden 
(scharnieren, stijfheidsdiagramma), steunpunten (vast, 
verend, grondlagen), excentriciteiten en groepen (fysisch, 
secties, lasten, knik).

Automatische herkenning van materialen, secties, bouten 
en moeren door gebruik van 1 gedeelde BuildSoft database 
met bibliotheken.

Conversie van lasten, lastengroepen en lastencombinaties. 

Conversie van mesh, analyseinstellingen en resultaten.

Conversie van verbindingen.

Ondersteunde Diamonds versies: 2017, 2018 en 2019. 
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MODELLERING - GLOBALE ANALYSE - DETAILLERING - ANDER

PowerConnect plug-in

Boven: Model in BIM Expert
Onder:  Model in PowerConnect

Over PowerConnect

PowerConnect is de perfecte software om eenvoudig en 

snel verschillende types stalen verbindingen te berekenen 

volgens Eurocode en AISC: momentverbindingen met versti-

jvers (kniestukken, schotten, lijfplaten, ...), dwarskracht-

verbindingen, kolomvoetverbindingen en buisverbindingen.
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K E N M E R K E N
Bi-directionele link tussen BIM Expert en PowerConnect.

Import in BIM Expert
Importeer PowerConnect modellen in BIM Expert
• Rechtstreeks vanuit een open PowerConnect  sessie
• Vanuit een PowerConnect bestand

Export vanuit BIM Expert
Exporteer BIM Expert modellen naar PowerConnect
• Rechtstreeks naar een open PowerConnect sessie
• Naar een PowerConnect bestand

Conversie van geometrie, excentriciteiten, oriëntaties en 
lasten. Automatisch herkenning van materialen, secties, 
bouten en moeren door gebruik van 1 gedeelde BuildSoft 
database met bibliotheken.

Conversie van lassen, verbindingselementen (eindplaat, 
dwarsplaat, hoekprofielen, kniestukken) en verstijvers 
(schotten, achterligplaten, lijfplaten, ...)

Ondersteunde PowerConnect versies: 2018 en 2019.

Conversie van berekende sterkte en stijfheidsdiagramma bij 
import in BIM Expert.

Mogelijkheid tot groeperen van identieke verbindingen.

Optie tot hergebruik van eerder gedefinieerde verbindingen 
tijdens conversie naar BIM Expert.

Automatisch herassembleren van verbindingen bij conversie 
naar PowerConnect: verbindingen opsplitsen, verbindingen 
groeperen of verbindingen opsplitsen en groeperen.

.
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MODELLERING - GLOBALE ANALYSE - DETAILLERING - ANDER

Tekla Structures plug-in
Over Tekla Structures

Tekla Structures is de meest geavanceerde modelleersoft-

ware voor BIM. Hiermee kunt u nauwkeurige multimateri-

aalmodellen maken, combineren, beheren en distribueren 

met bouwinformatie, het ontwerp beheren en commu-

niceren. 
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K E N M E R K E N
Bi-directionele link tussen BIM Expert en Tekla Structures.

Import in BIM Expert
Importeer Tekla Structures modellen in BIM Expert
• Rechtstreeks vanuit een open Tekla Structures sessie

Export vanuit BIM Expert
Exporteer BIM Expert modellen naar Tekla Structures
• Rechtstreeks naar een open Tekla Structures sessie

Conversie van geometrie, excentriciteiten, oriëntaties,  
steunpunten en randvoorwaarden.    Conversie van secties, 
materialen via mapping files tussen Tekla Structures cata-
logen en BIM Expert bibliotheken. Conversie van footings, 
polybeams en panelen.

Ongematchte materialen en secties worden automatisch 
toegevoegd in de respectievelijke Tekla Structures materi-
aal- en sectiecataloog.  Mogelijkheid tot zelf toevoegen van 
extra mapping items tussen de Tekla Structures catalogen 
en BIM Expert bibliotheken.

Ondersteunde Tekla Structures versies: 20.0, 20.1, 21.0, 
21.1, 2016, 2016i, 2017, 2017i, 2018, 2018i en Learning. 
Elke versie beschikt over eigen mapping files voor secties 
en materialen. Mogelijkheid tot kopiëren van mapping files.

Automatische herkenning van geïnstalleerde Tekla Struc-
tures versies.

Uitwisselen van Tekla Structrures modellen tussen verschil-
lende Tekla Structures versie, zowel up- als downgraden.

Keuze tussen aangemaakte analysemodellen bij conversie 
vanuit Tekla Structures. Keuze om een bestaand analyse-
model te overschrijven, te kopiëren of een nieuw aan te 
maken bij conversie naar Tekla Structures.

Keuze invoegpunt bij conversie naar Tekla Structures.

Additionele analyse informatie, zoals bijvoorbeeld rand-
voorwaarden en resultaten, wordt bewaard in de BIM Ex-
pert map bij het Tekla Structures model, en wanneer nodig 
opnieuw opgevraagd. Analyse informatie uit vorige conver-
sie kan opnieuw worden mee doorgestuurd.

Samenvatting van veranderingen uit binnenkomend BIM Ex-
pert model ten opzichte van startmodel: nieuwe elementen, 
gewijzigde elementen en ongematchte elementen. Mogeli-
jkheid tot accepteren of afwijzen van deze elementen.

Herkenning en bewaring van diverse verbindingscompo-
nenten (14, 24, 29, 40, 41, 77, 106, 128, 141, 142, 142, 144, 
146, 1004, 10014, 1029, 1042). Automatische update naar 
andere verbindingscomponent wanneer deze beter matcht 
met binnenkomende BIM Expert knoop. Keuze volgorde en  
voorkeur verbindingscomponenten om in beschouwing te 
nemen. 

.
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MODELLERING - GLOBALE ANALYSE - DETAILLERING - ANDER

Idea Statica plug-in

Boven: Model in BIM Expert
Onder:  Model in Idea Statica Connection

Over Idea Statica Connection
IDEE StatiCa Connection kan alle soorten gelaste of geboute 
verbindingen, voetplaten en verankeringen ontwerpen. Het 
biedt u nauwkeurige verificaties, resultaten van sterkte, 
stijfheid en knikanalyse van staalverbindingen. Bouten, 
lassen en betonblokken worden gecontroleerd volgens EC/
AISC.
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K E N M E R K E N
Uni-directionele link tussen BIM Expert en Idea Statica.

Export vanuit BIM Expert
Exporteer BIM Expert modellen naar Idea Statica
• Naar een Idea Statica Connection bestand
• Naar een Idea Statica Beam bestand
• Naar een IOM bestand

Conversie van geometrie, materialen, excentriciteiten, 
oriëntaties, lasten en normkeuze (indien beschikbaar).

Conversie van secties via mapping files tussen Idea Statica 
catalogen en BIM Expert bibliotheken. Mogelijkheid tot zelf 
toevoegen van extra mapping items.

Ondersteunde Idea Statica versies: 9. 

Automatisch openen Idea Statica bestand na conversie.

Instelbare graad voor foutrapportering van incidenten ti-
jdens conversie. 

Naar Idea Statica Connection
Automatische herkenning van knopen gedefinieerd in fy-
sisch model.

Selectie van 1 of meerdere knopen rechtstreeks vanuit 
grafische voorstelling van 3D analysemodel.

Conversie van 1 of meerdere knopen tegelijk.

Keuze van beschouwen van alle lastencombinaties of slechts 
de extreme gevallen.

Naar Idea Statica Beam
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MODELLERING - GLOBALE ANALYSE - DETAILLERING - ANDER

SAP 2000 plug-in
Over SAP 2000

SAP2000 heeft een zeer geavanceerde, intuïtieve en veelzi-

jdige gebruikersinterface, aangedreven door een ongeëve-

naard analyse-rekenhart en ontwerphulpmiddelen voor 

ingenieurs die werken in diverse sectoren zoals transport, 

industrie, openbare werken, sport en andere faciliteiten.

Boven: Model in BIM Expert
Onder:  Model in SAP 2000
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K E N M E R K E N
Uni-directionele link tussen BIM Expert en SAP 2000.

Import in BIM Expert
Importeer SAP2000 modellen in BIM Expert
• Rechtstreeks vanuit een open SAP2000  sessie
• Vanuit een SAP2000 bestand

Conversie van geometrie, excentriciteiten, orientaties,  
steunpunten, randvoorwaarden, materiaal overrides, eigen-
schappenwijzigingen, lasten, belastingsgevallen, belasting-
scombinaties, modale lasten, responsspectra, enz.

Ondersteunde SAP 2000 versie: 20.

Conversie van secties en materialen via mapping files tus-
sen SAP2000 eigenschappen en BIM Expert bibliotheken. 
Mogelijkheid tot zelf toevoegen van extra mapping items. 
Ondersteuning van complexe doorsnedes gemaakt met Sec-
tion Designer.

Import van gebogen balken, behalve deze met parabool 
vorm..

Lijn- en oppervlakteobjecten worden geïmporteerd als 
fysieke balken en platen in het fysische model. Deze el-
ementen worden door SAP2000 gemaakt volgens de mesh-
instellingen van de lijn- en oppervlakteobjecten.

Keuze van te importeren resultaten: punten, staven en/of 
platen.

Instelbare graad voor foutrapportering van incidenten ti-
jdens conversie. 
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Klantenverhaal BIM Expert

Borreman Constructie Adviesbureau
Als specialist in bouw- en constructieadvies begeleidt Borreman 
Constructie Adviesbureau het constructief ontwerp van woningen, 
appartementen en utiliteitsgebouwen zoals bedrijfshallen, kan-
toorpanden, loodsen en winkelpanden.  Omdat tijdens de uitvoer-
ing vaak nog wel zaken veranderen of meer aandacht nodig hebben, 
beperkt de begeleiding van Borreman Constructie Adviesbureau 
zich niet tot de ontwerpfase. Denkend, werkend en construerend vanuit de praktijk wordt ook tijdens de uitvoeringsfase steeds naar 
de beste oplossing gezocht, samen met opdrachtgever, architect en aannemer.

Borreman Constructie Adviesbureau is actief sinds 2006, en telt momenteel 6 medewerkers die instaan voor constructieve bereke-
ningen en tekenwerk. De beslissing om diensten aan te bieden op het vlak van geïntegreerd rekenen én tekenen is ingegeven door de 
enorme opportuniteiten die het werken rond een centraal BIM-model biedt aan iedereen die betrokken is bij het bouwproces. 

BuildSoft klant sinds 
2015

BuildSoft software
• BIM Expert met Diamonds, PowerConnect en Tekla Structures plug-in
• PowerConnect
• Diamonds

Contact
Borreman Constructie Adviesbureau
Kamperweg 42 
NL - 8181 CN  Heerde
Dhr. Edwin Borreman
www.borreman.nl  
info@borreman.nl
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E E N  G E Ï N T E G R E E R D E  A A N PA K  WA A R  I E D E R E E N  B I J  W I N T

In de geïntegreerde aanpak waar Borreman Constructie Adviesbureau voor gekozen heeft speelt de BuildSoft BIM Expert een cruciale 
rol. BIM Expert is een unieke software die het mogelijk maakt om modelinformatie uit te wisselen tussen constructieve rekensoft-
ware en BIM-applicaties. Dankzij BIM Expert plugins voor Diamonds, PowerConnect en Tekla Structures kon Borreman Constructie 
Adviesbureau de stap zetten naar geïntegreerd rekenen en tekenen, en daarbij hun vertrouwde rekensoftware naadloos koppelen 
met Tekla Structures.

“Een geïntegreerde aanpak rond een BIM-model vereenvoudigt het ontwerpproces” verduidelijkt Edwin Borreman, “en bespaart veel 
tijd en geld. Architect, constructief ingenieur en aannemer werken niet langer geïsoleerd aan afzonderlijke plannen en tekeningen. 
In plaats daarvan bouwen we met Tekla Structures een BIM-model op basis van het IFC-bestand dat we van de architect ontvangen. 
Daarna gaan we met de BuildSoft BIM Expert aan de slag om dit BIM-model te koppelen met Diamonds (onze 3D rekensoftware) en 
PowerConnect (de software die we gebruiken voor de berekening van stalen verbindingen).  

De constructieve aanpassingen die door de berekening worden voorgesteld kunnen dan moeiteloos worden vertaald naar aanpassingen 
in het BIM-model. Eenmaal we op die manier het constructief ontwerp hebben afgerond, delen we dit model met de aannemer via 
een IFC-bestand. Zo wordt het voor die aannemer een pak eenvoudiger om de uitvoeringsplannen te maken, en bovendien kunnen wij 
achteraf de technische controles van die uitvoeringsplannen sneller en makkelijker uitvoeren.  

Uiteraard verandert een dergelijke geïntegreerde aanpak het ontwerpproces ten gronde. Daarbij wordt meer tijd geïnvesteerd in het 
bouwen en delen van een BIM-model, maar die extra tijd wordt achteraf meer dan terugverdiend.”

E E N  T O TA A L O V E R Z I C H T  D A N K Z I J  H E T  B I M - M O D E L
“Om de voordelen van geïntegreerd rekenen en tekenen zo helder mogelijk te illustreren, lijkt het me best om onze manier van werken 
toe te lichten aan de hand van een concreet project” aldus Jaap Wim Riphagen, projectingenieur bij Borreman Constructie Adviesbu-
reau. “Een project dat zich daar prima toe leent is de uitbreiding van een bestaande bedrijfshal en bijhorende kantoren voor Van Dijk 
Transport uit Kampen. 

Heel in het bijzonder wil ik het daarbij hebben over het nieuwe kantoorgedeelte dat boven de bestaande kantoren werd gepland. 
Die extra verdieping kon niet worden ondersteund door de bestaande constructie, omdat die daarvoor nu eenmaal niet werd ge-
dimensioneerd.  De staalstructuur van het nieuwe kantoorgedeelte moest dan ook losstaand van de bestaande constructie worden 
uitgevoerd.

In een eerste stap bouwden we met Tekla Structures een BIM-model, en dat deden we op basis van een IFC-bestand dat werd aange-
leverd door de architect. Dit BIM-model omvatte het hele bouwwerk, zowel de bestaande bedrijfshal en kantoren als de nieuw te 
realiseren bouwwerken. Het grote voordeel van dit model was dat het een totaaloverzicht bood van het gehele project, waardoor het 

Geïntegreerd rekenen en tekenen vanuit de praktijk
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veel makkelijker werd om met de opdrachtgever ver-
schillende varianten te bespreken en te komen tot het 
beste ontwerp voor de staalconstructie van het nieuwe 
kantoorgedeelte. 
Eenmaal de opdrachtgever zich akkoord had verklaard 
met dat ontwerp, gingen we vanuit het BIM-model aan 
de slag om de staalconstructie verder uit te werken en 
te detailleren op basis van constructieve berekeningen 
met Diamonds.”

B I M  S L I M  V E R TA L E N  N A A R 
E E N  C O N S T R U C T I E F  R E K E N M O D E L
“Geïntegreerd rekenen en tekenen wordt des te makkelijker naarmate je consequent een goede methodiek hanteert” aldus Jaap Wim. 
“Wijzelf voeren vooraf altijd een reeks modelcontroles uit met Tekla Structures vooraleer we de BuildSoft BIM Expert gebruiken om 
modelinformatie uit te wisselen met onze Diamonds rekensoftware. Dat doen we op het volledige model, of op een onderdeel ervan. 
In Tekla Structures kan je immers perfect een deel van het volledige BIM-model selecteren en voor dat deel een geïntegreerd reken-
model bouwen.

Zoals steeds begonnen ook in dit project onze controles met een visuele inspectie van het draadmodel van de nieuw te bouwen staal-
constructie. Zo een draadmodel visualiseert de staven van de staalconstructie (balken, kolommen, trekstaven, …) aan de hand van 
referentielijnen die in het 3D model worden gedefinieerd. Om überhaupt een werkend rekenmodel te kunnen opbouwen, moeten alle 
referentielijnen in de uiteinden op elkaar aansluiten. Een visuele inspectie van het draadmodel laat ons toe om ontbrekende of fout-
ieve aansluitingen snel op te sporen en te corrigeren.

Referentielijnen spelen een cruciale rol in een geïnte-
greerde reken- en tekenaanpak, net omdat profielaan-
passingen altijd worden geïnterpreteerd ten opzichte 
van deze vaste lijnen. Neem nu het voorbeeld van de 
balken die een draagvloer in het nieuwe kantoorgebouw 
ondersteunen. De referentielijn van elke balk leggen 
we vast in het bovenvlak van die balk. Blijkt later uit 
de berekeningen dat de hoogte van een of meer balken 
moet worden aangepast in het rekenmodel, dan zor-
gen de referentielijnen ervoor dat die aanpassingen in 
hoogte correct worden vertaald naar het tekenmodel: 

Klantenverhaal BIM Expert

Het BIM-model biedt een totaaloverzicht van het gehele project, waardoor het veel 
makkelijker wordt om de opdrachtgever duidelijk te informeren over het ontwerp 

voor de staalconstructie van het nieuwe kantoorgedeelte.

Een visuele inspectie van het draadmodel in Tekla Structures laat toe om ontbrekende 
of foutieve aansluitingen van de referentielijnen te corrigeren, en om een correct 

werkend rekenmodel op te bouwen.



www.buildsoft.eu Pagina 25

het bovenvlak van elke balk blijft onveranderd, terwijl het ondervlak hoger of lager komt te liggen. 

Een juiste definitie van de referentielijnen zorgt er dus voor dat alle aanpassingen in het rekenmodel uitvoeringstechnisch correct 
worden geïnterpreteerd in het BIM-model. Anderzijds zorgen de referentielijnen ervoor dat het BIM-model op een slimme manier 
wordt vertaald naar een constructief rekenmodel, rekening houdend met de excentriciteit tussen de hartlijn en de referentielijn van 
elke staaf in het model. “

E E N  R O U N D -T R I P  B I M -W O R K F L O W
“In een volgende stap hebben we dan het Tekla Structures analysemodel van het nieuwe kantoorgebouw geïnspecteerd” vervolgt Jaap 
Wim. “Daarbij hebben we het draadmodel vervolledigd met informatie die relevant is voor de constructieve berekening. Zo hebben we 
bijvoorbeeld aangegeven waar balken scharnierend zijn aangesloten, welke staven deel uitmaken van het windverband (en rekentech-
nisch als trekstaven moeten worden beschouwd), of waar de vaste steunpunten van de constructie te vinden zijn.

Eenmaal het Tekla Structures analysemodel was afgewerkt, hebben we dat model met de BuildSoft BIM Expert omgezet in een Dia-
monds rekenmodel. In die fase voerde de BIM Expert trouwens ook de nodige controles uit, waarbij bijvoorbeeld de profielen en ma-
terialen uit het Tekla Structures analysemodel werden vergeleken en gematcht met de profielen en materialen die beschikbaar zijn in 
de Diamonds profiel- en materiaalbibliotheken.

Vanaf dit punt konden we helemaal aansluiten bij onze 
klassieke manier van rekenen met Diamonds. Daarbij 
hebben we in een eerste stap het Diamonds reken-
model verder aangevuld met de permanente belastin-
gen, windbelasting, sneeuwbelasting, … en hebben we 
de normconforme belastingscombinaties gegenereerd.  
Na een eerste 3D berekening en de bijhorende nor-
mcontroles gingen we dan van start met het uitwerken 
van de nodige aanpassingen in het rekenmodel, om tot 
een constructief ontwerp te komen waarin de sterkte 
en stabiliteit van alle staven (balken, kolommen, trek-
staven, …) voldoen aan de normvereisten.

Als laatste stap in onze round-trip BIM-workflow hebben we dan via de BuildSoft BIM Expert het Diamonds rekenmodel gesynchro-
niseerd met het BIM-model. De BIM Expert rapporteerde daarbij alle geometrische wijzigingen aan bestaande staven ten opzichte van 
het oorspronkelijke BIM-model, met de vraag of we die wijzigingen al dan niet automatisch wilden meenemen naar Tekla Structures. 
Tekla Structures herkende eventuele nieuw toegevoegde staven en updates op het vlak van secties, materialen en staaforiëntatie. 

Tijdens de omzetting van het Tekla Structures analysemodel naar een Diamonds re-
kenmodel voert de BuildSoft BIM Expert de nodige controles uit, en worden profielen 

en materialen gematcht.
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Dat is best een heel flexibele manier van werken die ons 
heel wat tijd bespaart.” 

M E E R  G E Ï N T E G R E E R D  R E -
K E N E N  &  T E K E N E N  K A N 
H A A S T  N I E T
“Maar hier stopte dit verhaal over geïntegreerd rekenen 
en tekenen niet” besluit Jaap Wim. “Zo zijn er in de 
staalconstructie van het nieuwe kantoorgebouw enkele 
momentvaste portalen waarvan we de knopen hebben 
gedetailleerd met PowerConnect. Dat deden we door in 
het Diamonds rekenmodel een momentvaste knoop te 
selecteren, waarna PowerConnect de detailberekenin-
gen kon uitvoeren op basis van de knoopkrachten uit het 
Diamonds rekenmodel. 

Op die manier was het niet enkel mogelijk om de stalen verbindingen te dimensioneren (en eindplaten, verstijvers, lassen, bouten, … 
te detailleren), maar konden we meteen ook het rotatiestijfheidsdiagram van die verbindingen berekenen. Net omdat elke bereken-
ing met PowerConnect werd opgestart vanuit het Diamonds-model, kon de stijfheid van de overeenstemmende knoop automatisch 
worden aangepast in Diamonds op basis van het berekende rotatiestijfheidsdiagram. Elke dergelijke aanpassing vereiste natuurlijk 
een nieuwe 3D berekening met Diamonds, en daarbij werd telkens weer de gunstige herverdeling van de buigmomenten in de portalen 
heel mooi bevestigd. 

Het mooie aan dit alles was dat het dankzij de Build-
Soft BIM Expert ook mogelijk was om de detaillering van 
de knopen (zoals berekend door PowerConnect) mee 
te nemen naar het Tekla Structures BIM-model. Tekla 
Structures herkent die berekende knopen automatisch 
als componenten. Dergelijke componenten zijn slimme 
tools waarmee onderdelen in het model met elkaar kun-
nen worden verbonden, en automatiseren taken en ob-
jecten zodat ze door Tekla Structures als één eenheid 
worden behandeld en bijzonder snel kunnen worden 
aangepast. Een meer geïntegreerde manier van rekenen 
en tekenen kan ik me nauwelijks voorstellen. 

In de round-trip BIM-workflow van Borreman Constructie Adviesbureau zorgt de 
BuildSoft BIM Expert voor de synchronisatie van het Diamonds rekenmodel met het 
Tekla Structures BIM-model, en worden de nodige aanpassingen vanuit het reken-

model meegenomen in het BIM-model.

In de round-trip BIM-workflow van Borreman Constructie Adviesbureau neemt de 
BuildSoft BIM Expert ook de detaillering van de stalen verbindingen (zoals berekend 

met PowerConnect) mee in het BIM-model.

Klantenverhaal BIM Expert
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Aan het eind van de rit beschikten we dan ook over een uiterst compleet en accuraat BIM-model, helemaal in overeenstemming met 
het constructieve rekenmodel. De informatie in dat model was bij uitstek geschikt om te delen met de aannemer, die op basis hiervan 
verder instond voor de uitvoeringsplannen.”

N I E U W E  O P P O R T U N I T E I T E N  O M  N A U W E R  S A M E N  T E  W E R K E N
“Geïntegreerd rekenen en tekenen met Tekla Structures, BIM Expert, Diamonds en PowerConnect is heel krachtig” besluit Edwin Bor-
reman, “en biedt ons als constructief adviesbureau vooral nieuwe opportuniteiten om nauwer samen te werken met alle betrokkenen 
in het bouwproces. Net omdat we werken vanuit een BIM-model worden we vroeger betrokken bij dat proces, en kunnen we samen 
met de architect mee richting geven aan het constructief ontwerp. 

Bovendien bevat het BIM-model dankzij de geïntegreerde aanpak een schat aan accurate informatie die kan worden gedeeld met de 
aannemer. Materiaalhoeveelheden volgen ondubbelzinnig uit de constructieve berekening, wat de kostprijsberekening aanzienlijk 
vereenvoudigt. Uitvoeringsplannen kunnen sneller worden gemaakt. Zoals ik eerder al zei wordt met deze geïntegreerde aanpak wel-
iswaar meer tijd geïnvesteerd in het bouwen en delen van een BIM-model, maar wordt die extra tijd achteraf meer dan terugverdiend. 
Voor de opdrachtgever betekent dat in de eerste plaats een beter en prijsgunstiger resultaat, in minder tijd.”
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BuildSoft is een Belgisch bedrijf, opgericht in 1989, gespecialiseerd in gebruiksvriendelijke oplossingen voor het constructief ontwerp 
van bouwwerken en berekening van constructies in gewapend beton, staal en hout. BuildSoft ontwikkelt zelf deze gespecialiseerde 
rekensoftware met ondersteuning van de meest recente Eurocode-normering. De programma’s zijn voornamelijk bedoeld voor con-
structief ingenieurs, architecten, aannemers en bouwbedrijven.

G e b r u ik s v r ie n d e l i j k
Startend in 1989 met ConCrete voor doorlopende liggers in beton, heeft BuildSoft in de voorbije jaren verschillende tijdbesparende 
softwareprogramma’s ontwikkeld. Vanaf het begin stond gebruiksgemak in de software centraal. Met de toegenomen capaciteiten 
van de computers is de BuildSoft software geëvolueerd van 1D software ontwikkeling naar het krachtige en betrouwbare 3D eindig 
elementenpakket Diamonds.   

V IP  S up p o r t
“Onze uniek mix van rekenkracht, gebruiksvriendelijkheid en service, is wat de klanten aantrekt. Bij ons krijg je antwoord op je 
vragen. Wij beschikken immers over een brede technische expertise op gebied van constructief rekenen en Eurocodes.” , zegt Geert 
Goossens, CEO van BuildSoft.

We r e l d w i jd
BuildSoft blijft verder innoveren en investeren in krachtige gebruiksvriendelijke rekenprogramma’s. De BuildSoft software wordt 
vandaag gebruikt in meer dan 60 landen.  Mede met de hulp van distributeurs in Zuid-Europa, Scandinavië, Zuid-Amerika, India, Midden 
Oosten en China zijn er meer dan 4000 BuildSoft licenties in gebruik.  Met een product als bijvoorbeeld PowerConnect, voor bereken-
ing van stalen verbindingen, onderscheidt BuildSoft zich in de markt omwille van de eenvoud en performantie en trekt zo wereldwijd 
nieuwe gebruikers aan.

R e f e r e n t ie s
Voorbeelden van projecten berekend met BuildSoft software en een volledige lijst van onze klanten (ingenieursbureau’s, bouwbedri-
jven, overheden en onderwijs) vindt u op onze website:
http://www.buildsoft.eu/nl/references

In  c i j f e r s
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Contact

Bui l d S o f t
Hundelgemsesteenweg 244-1
BE - 9820 Merelbeke
T +32 (0)9 252 66 28                                    
info@buildsoft.eu
www.buildsoft.eu

Europe

S p a in
Construsoft S.L.
C/ Doctor Vila no. 3, Planta Baja 
ES - 08740 Sant Andreu de la Barca 
T +34 936327350                                        
info-es@construsoft.com
www.construsoft.com

P or t ug a l
Construsoft Lda
Estrada do Paco do Lumiar
Campus do Lumiar – Edif D
PT - 1649-038 Lisboa
T +351 21 421 85 74                                
info-pt@construsoft.com

Gr e e c e
Construsoft 
Mitropoleos 43 - Metropolis Center
GR - 15124 Maroussi
T  +30 210 6120608                                   
info-gr@construsoft.com
www.construsoft.com

B a l t i c /B e l a r u s
Nieko Juodo, UAB
Fizik g. 14-29
LT - 08448 Vilnius
T +37 069 309 010                         
info@niekojuodo.lt
www.buildsoft.lt

S c and in a v i a
EDR Medeso
Leif Tronstads Plass 4
NO - 1337 Sandvika 
T +47 67 57 21 00                              
firmapost@edrmedeso.no
www.edrmedeso.no

I t a l y
CSPFea
via Zuccherificio, 5/d
IT - 35042 Este
T +39 0429 602404                               
info@cspfea.net
www.cspfea.net

A u s t r i a
Construsoft Kft
Uromi u. 12.
HU - 1023 Budapest
T +36 1 438 47 00                                       
info-hu@construsoft.com
www.construsoft.com

Hun g ar y
Construsoft Kft
Uromi u. 12.
HU - 1023 Budapest
T +36 1 438 47 00                                       
info-hu@construsoft.com
www.construsoft.com

P o l an d
Szansa
ul. Chryzantemowa 5
PL - 43-300 Bielsko-Biała
T +48 33 307 01 95

www.buildsoft.pl
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C h in a
Shanghai Co-base Steel Structural
Room 1601-1603, JiaLuoGongLu 368, 
CN - 201800 Shanghai Jiading
T +86 21 54 15 01 02                                   
1916377@qq.com

In d i a  -  In don e s i a 
RamCaddsys Chennai
N 10, 7th Avenue, Ashoknagar
IN - 600083 Chennai
T +91 44 24 89 85 32                                   
info@ramcadds.in
www.ramcadds.in

S in g ap or e
RamCaddsys Singapore
190 Middle Road
SG - 188979 Singapore
T +65 68 26 10 32                                  
info@ramcadds.in
www.ramcadds.in

Africa
I s r ae l 
Cubus Engineering Software Israel
Rozen str. 8
IL - 43211 Ra’anana (Tel Aviv)
T +97 29 74 89 713                                   
eliezer@cubus.co.il
www.cubus.co.il

B en in
Djaouley Ingénieurs Conseils
03 B.P. 4292
BN - 4292 Cotonou

                        
gibigaye_mohamed@yahoo.fr

Bur und i  -  C on go
AGGLOBU
2-3, Avenue des Usines
BU - Bujumbura

T +257 22.29.05                      
agglobu@cbinf.com

Middle-East

Asia

C o l ombi a
Construsoft LA SpA Delegación Bogotá
Calle 94A nº11 A-66 Of 101
CO - Bogotá 
T +57 1 601 3924                                     
info-LA@construsoft.com
www.construsoft.com

C h i l e
Construsoft Chile SpA
Carlos Silva Vildosola N° 1300 OF 11
Comuna de Providencia Santiago
T +562 22342978                              
info-LA@construsoft.com
www.construsoft.com

South America
P er u
Construsoft LA SAC Delegación Perú
Calle Larrabure y Unanue nº 231 8º 
piso, Distrito Jesús María - Lima
T +48 61 8260 071                                    
info-LA@construsoft.com
www.construsoft.com

Uk r a in e  
Nieko Juodo, UAB
Fizik g. 14-29
LT - 08448 Vilnius
T +37 069 309 010                         
info@niekojuodo.lt
www.buildsoft.lt

Europe
Un i t e d  K in gdom
Athena Horizons Limited 
Ashford
UK - TN24 9SD Kent 
T +44 1233 330 055                                       
sales@athena-horizons.co.uk
www.athena-horizons.co.uk

Sw i t s er l an d
ROGEX Sàrl
Rue Principale 73
1902 Evionnaz
+41 (0) 79 489 54 37 
info@rogex.ch 
http://www.rogex.ch
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