Med stort trykk på Beskrivelse BIM øker kravene fra våre kunder til løsningene. Ved import av
store IFC-filer med mye data er det behov for bedre oversikt under import. I versjon 11.3 har vi
oppdatert vår veiviser for IFC-import. Fokuset har vært å forenkle, skjule avanserte valg og gi
mer plass til det innholdet som er viktig.

Seks trinn i veiviseren er redusert til tre, vanlige knapper for navigasjon er erstattet med
terninger i venstre marg. IFC-plot er flyttet ut i eget vindu som kan åpnes og lukkes når man vil
via BIM-symbolet.

Siste steg i veiviseren har fått størst fokus. Her vises nå ny totalverdi for mengde (tidligere kun
endringsmengde), ved å holde over feltet vil gammel mengde bli presentert.

Det er lagt til farger på felter som er nye, endret eller slettet i tillegg til at brukerne selv kan
velge kolonneoppsett. Visningen støtter nå også samtlige egenskaper for enda bedre oversikt.
Kolonne for status har nå enkle tekster som gir bedre forklaring.
Selve vinduet for visning av poster er større og kolonnene kan sorteres ved å trykke på
kolonnenavnet.

Versjon 11.3 markerer starten for bruk av nytt skybasert lisenssystem. Egen versjon av 11.3
med støtte for nytt lisenssystem er tilgjengelig på forespørsel. Alle kunder som benytter ISY
Beskrivelse og ISY Linker skal over på nytt lisenssystem iløpet av Q1 2021.
Ønsker du mer informasjon om hvordan du kommer over på nytt lisenssystem, ta kontakt på
beskrivelse@nois.no så hjelper vi deg å flytte over.

ISY Beskrivelse har nå en første versjon tilgjengelig på engelsk i 64-bit. Egen .exe eller setup
med denne er tilgjengelig i førsteomgang på forespørsel for de som har behov, men vil etter
hvert bli tilgjengelig via nois.no for nedlastning.

Via referansemenyen er det nå mulig å styre om flagg M og F skal bli satt i referansefil eller
masterfil. Hvis flagg skal styres i referansefil vil flagg som blir lastet opp overstyre eventuelle
valg for flagg satt i masterfil.

Slett IFC kobling
Det er nå alltid mulig å slette IFC-kobling uavhengig om fil ikke lenger eksisterer eller kontakt
med plassering er borte.

Underposter AMA visualiseres i IFC Plot
Ved å klikke på underposter tilknyttet en BSAB-kode vil nå objektet tilknyttet denne koden
være synlig i IFC plot
Juster underposters plassering for AMA
Via løpenummerjustering er det mulig å justere underposters plassering opp og ned etter at de
er lagt til

Øke vinduet på IFC-feilmeldinger
Vinduets standard størrelse er gjort større for å lettere kunne se de feilmeldingene som vises på
IFC-filer tilknyttet prosjektet.
Nytt BIM ikon
Menyen for behandling av IFC og eksport av .xml har fått nytt ikon, samt alle poster som er
linket inn via en IFC-fil.. Enklere for brukerne å skille på hva som er BIM relatert.

Start arbeidet i ISY Beskrivelse
Med versjon 11.3 kan du nå starte i ISY Beskrivelse, importer til Revit for berikelse av objekter
og importere tilbake til samme prosjektfil (.GA1). Ved sjekk av postguid i ISY Beskrivelse er det
nå enklere å få match ved import og gruppering av poster som ikke først er opprettet i Revit.

Via AMA-mal i ISY Beskrivelse er det nå tilført to nye enhetstyper. Enhetstypene er tilgjengelig
under enhetskolonnen.
Enhetsvalg 3-strek enhet gir tilgang til totalbeløp for post, men ingen av de andre feltene

Enhetsvalg 4- strek gir ikke tilgang til noen av kolonnene

En del nødvendige endringer utført for bedre kvalitetssikring av import

Merknad F og M har nå fått egne knapper for raskere bruk.

-

Import av ifc med stikkord endrer bare de første feltene
N’te gangsimport av IFC feiler hvis 9’er koder er valgt som matrisevalg
Eksport til .xml prisforespørsel/ prosjektoverføring fyller ut alle tomme stikkord med
Ikke relevant. Det er kun lokalisering som skal ha Ikke relevant, resten skal ha valgfritt
Lagringsrutinen vår feiler ved bruk av Distributed File System (DFS)
Nye underposter for AMA sorteres ikke automatisk basert på rekkefølgen lagt til
To identiske ifc filer med informasjon slår ikke sammen like poster
Like koder slåes ikke sammen i samme ifc fil (Group by fungerer ikke)

