Beskrivelse BIM er lisensiert som en egen modul til ISY Beskrivelse. Det betyr at man må kjøpe lisens
for å få tilgang til den nye funksjonaliteten.
Plug-in funksjonene for de ulike DAK-verktøyene har egen lisens utenfor ISY Beskrivelse, se egne
brukermanualer

Datamaskinen må ha installert Microsoft Windows 7 eller nyere.
Skal du vise 3D-modeller kreves skjermkort med støtte for DirectX 9.
Anbefaler å jobbe lokalt med Beskrivelse BIM hvis det skal navigeres mye i 3D-modellen

BIM i Byggenæringen er geometriske 3D(4D-8D)-modeller med informasjon om det man skal bygge.
BIM er også tanken om at alt henger sammen i en samarbeidsmodell mellom de forskjellige
bidragsyterne, som f.eks. fagområdene, entreprenørene, byggherren, myndigheter og konsulenter.
Hensikten med BIM er da å dele all nødvendig informasjon med andre aktører slik at det blir mest
mulig effektivt.

IFC ( Industry Foundation Classes) er en standard som gjør det mulig å overføre data mellom mange
ulike systemer. En IFC-fil er vanligvis en fil eksportert fra et CAD-system. Data i filen er strukturert
etter en internasjonal standard.
Les alt du trenger å vite om IFC på http://www.buildingsmart-tech.org/

-

Mange ulike kilder til informasjon
Ulike måter og steder å lagre data ut i IFC filen
Ulik bruk av enheter
stor variasjon i modellkvalitet (struktur, geometri, mengder)
feil eller manglende bruk av ifcTyper.

NS 8360 BIM objekter: Standard Norges komité SN/K 529 BIM objekt bibliotek har utviklet den
nasjonale standarden NS 8360 BIM-Objekter. Standarden ble utgitt i juni 2015, og er den første BIMstandarden som er utviklet i Norge. Brukerne er de som implementerer støtte for standarden i BIMdataprogrammer. En veiledning er nå under utvikling for programvarebrukere.

NS 8360 typekoding

Bygningsdelstabellen NS 3451:
Bygningsdelstabellen er bygd opp med tre nivåer, med økende grad av detaljering fra 1-sifret til 3sifret
nivå. Standarden fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering,
klassifisering,
koding m.m. av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og de tilhørende utvendige
anlegg.
Inndelingen kan brukes til byggebeskrivelser, statistikk og tilbakeføring av erfaringer om kostnader,
bruksegenskaper, varighet og annet. Videre kan inndelingen benyttes i forbindelse med
referansesystemer for merking av bygningsdeler på tegninger, skjema mv. og i det utførte bygget.

Config er filer av typen .ifcc som ISY Beskrivelse, ISY Calcus og ISY ByggOffice bruker for å tolke,
gruppere og analysere innholdet i ifc-filen før import. ISY programmene leveres med en standard
config fil for NS (config.ifcc) og en for Prosess (prosess.ifcc). For at du som bruker skal kunne ha full
kontroll med importen og tilpasse den behov for det enkelte prosjekt har vi utviklet et brukerstyrt
importgrensesnitt, kalt Config
Med Config kan du bl.a. gjøre følgene:
- Bestemme til hvilke kapitler de enkelte ifcObjekter skal importeres.
- Bygge opp kontoplan på etasjer, fag, bygningsdel etc.
- Ekskludere ifcObjekter som ikke skal importeres.

Default.ifcp inneholder en lang liste for IFC typer, alle standard IFC typer.
Redigerbart i ifc studio. Ignorert en god del av IFC typene fordi de ikke har praktisk betydning i ISY
Beskrivelse. F.eks. Møbler er noe vi ikke forholder oss til i ISY Beskrivelse.
Siste delen av default.ifcp instruerer hvordan config skal bygge opp kontoplan med mengder mm.
Styrken er ved å ha default.ifcp er at vi kan raskt endre og eller flytte på informasjon. Vi slipper å
oppdatere .exe.

Noe av det viktigste man kan få fra BIM’en gjennom IFC-filen er mengder. Men kan vi stole blindt på
de mengder som ligger i IFC-filen? Vi mener nei. Derfor har vi i Beskrivelse BIM laget vår egen
mengdeberegningsmotor. Mengdene i IFC filen er en tallverdi som CAD-programmet har levert. Våre
mengder blir beregnet basert på den geometri objektene har. Det betyr at så lenge geometrien er
riktig vil også mengdene bli riktig. Dessverre ser vi ofte brukerfeil som gjør at mengdene ikke
beregnes riktig. For eksempel en vegg med en åpning i hele høyden slik at det blir vist som to vegger i
modellen vil ofte gi feil mengder.
Ved bruk av ISY Plug-in påføres mengdene via denne løsningen. Alle mengder som kommer fra ISY
Plug-in har prioritet foran G-prog beregningsmotoren og andre kilden. Hvis Plug-in mengden ikke
skal brukes må annet velges i importveiviseren.

IFC Property
Proerty sets er en samling proerties. IFC manufacture info
ISY Beskrivelse (ifc sted, ifc mengde oscv). Alle objekter har property sets på seg. Kan ha flere på
samme. I IFC starter alle Property sets med PSet_xxxx
IFCType / klasse
Eksempel IFCdoor, IFC SLab osv.
Under hver IFCklasse har en eller flere IFCtype som gir mer spesifikt hvordan type det er Innerdør tre,
vannrør fremfor at det sier rør.
IFC Object
Må ha en ID. Alle objecter har GUID. IFC site er f.eks. ikke et sted.
Type= veggtypen
Instans= det ene «objektet»
ISY Beskrivelse for Revit
Egen Plug-in løsning utviklet spesielt for Revit for påføring av NS og prosesskode korrekt i CADverktøyet. Gå til nois.no for bestillingsinformasjon og nedlasting
ISY Beskrivelse for CIvil 3D
Egen Plug-in løsning utviklet spesielt for Revit for påføring av NS og prosesskode korrekt i CADverktøyet. Gå til nois.no for bestillingsinformasjon og nedlasting

Ny ifcengine brukes av isyifc.ocx og Beskrivelse kompilert med VS 2017.
Ny versjon av ifcengine.dll er kompilert med Visual Studio 2017 og basert på kildekoden til Peter
Bonsma datert 5.3.2019
Koden er kompilert med en opsjon (EMBEDDE_SCHEMAS) som gjør at den har mulighet til å benytte
interne versjoner av ifc schema mot tidligere løsning der disse måtte gis inn path til ved åpning av ifc
fil. Schema versjoner ifc2x3, ifc4x1_FINAL og Ifc4_ADD2 støttes.
Vi leser schema filer også i ISY Beskrivelse. Denne koden er oppdatert slik at vi også leser interne
versjoner av schema filene, så de følger ikke setup.
IFcengine støtter flere materialer pr element, rendres per materiale. Ikke alle elementer i fra IFC filen
inneholder materialinfo, da bruker programmet farge som tidligere ut i fra gjettet materiale eller en
standard farge tildelt IFC typene.
IFCengine støtter lesing og skriving av filer til og fra Azure blobs. (Ikke kompilert inn i standard
versjonen). Henter lag informasjon i fra geometri definisjonen. Brukes for å få NS3451 og eller
NS8360 koder hvis benyttet som lag i modellen.
IFCenginge støtter flere poster/objekter per element. (Benyttes av ISY Cad plugins)
IFCengine støtter nå både double og float datatyper for koordinater. V bruker kun float. Dette gir
trolig utslag i en del feil i mengde beregninger og visning av 3D elementer i fra IFC filer hvor det er
store koordinater benyttet.
Bruke Double vil øke minneforbruket betraktelig som ikke er ønskelig da det vil kreve stor
maskinkraft fra brukerne våre.
Eksempel på ekstreme koordinater:
#28=IFCCARTESIANPOINT((81613539.,1171638575.,0.));
#30=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#28,#4,#29);

Eksempel på små koordinater (nærme null):
#28=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,0.));
#30=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#28,#4,#29);

Ved import av IFC-fil blir objektene organisert i kapitler og bygningsdeler basert på en såkalt config-fil
eller via sted/element. Det er derfor ikke nødvendig å ha en kontoplan før import. Vi starter derfor et
nytt prosjekt fra valget “Ny Beskrivelse” i oppstartdialogen.
Husk å velge NS- eller Prosess fil avhengig av prosjektet du skal importere.

Etter å ha opprettet filen, gå til Fil->import->IFC

Eller via IFC menyen på oppgavelinjen:

NoIS anbefaler at IFC-filer som skal importeres i en .GA1 fil plasseres enten i samme mappe som .GA1
fil eller i en mappestruktur under .GA1 filen. Dataene må være tilgjengelig for ISY Beskrivelse under
hele beskrivelsesperioden.

Under Fil->Import->IFC ligger
hovedmenyen for IFC import.
Her listes alle IFC filer opp som er lest inn
på .GA1 filen. Informasjon tilgjengelig er
hvor IFC infoen er lest inn, når filen sist ble
lest inn i prosjektet og når filen sist ble
endret (generert).
I tillegg er det tilgjengelig 3 knapper i
toppmenyen for IFC.
Knapp 1: Importer IFC fil
Denne knappen brukes hvis ny IFC fil skal
importeres, velg fil og start
importveiviseren.
Knapp 2: Oppdater IFC import
Når endringer er skjedd i IFC filen kan dataene oppdateres ved å markere filen i listen og trykke
denne knappen. Veiviser for N’te gangs import vil da begynne. IFC filer knyttet til .GA1 har ingen
«Auto oppdater» så det må utføres en manuell innlesning via knapp 2 hver gang det er blitt
endringer i IFC.
Knapp 3: Rediger IFC import
Hvis en IFC fil har endret plassering etter innlesning er det viktig å oppdatere denne infoen under
knapp 3. Siden ISY Beskrivelse bruker dataene i filen underveis i beskrivelsesarbeidet må lokasjon
være kjent.
Her finnes det også et notatfelt til bruk for eventuelt å notere ned info som omhandler fil og
plassering.
Knapp 4: Slett IFC data
Er det ikke lenger ønskelig å ha IFC dataene som er importert i .GA1 filen kan ønsket IFC-vil velges og
slettes via denne knappen. Valget Behold alle eller fjern check for Slett post fjerner IFC data men
beholder posten i beskrivelsen. Slett alle sletter både ifc og postdata

IFC-importveiviseren skal hjelpe brukerne å sørge for at rett informasjon kommer inn i beskrivelsen.
Veiviseren er i kontinuerlig utvikling for å dekke alle felter og punkter brukerne ønsker å påvirke før
endelig data er importert i .GA1 filen. Importveiviseren startes fra IFC-menyen.
Steg 1: Valg av Profil og config
Her velges hvilke filer som skal brukes for å få importert IFC filen. Default.ifcp er standard profilfil for
ISY Beskrivelse og den som brukes i nesten alle importer til programmet. Les mer om filen under
avansert arbeid.
Det er primært to konfigurasjonsfiler som brukes i import til ISY Beskrivelse, begge følger
installasjonen av ISY Beskrivelse.
o
o

Prosess.ifcc brukes for alle importer som inneholder prosesskoden til SVV og/eller Bane NOR
NS-Config.ifcc brukes for alle importer som inneholder NS koder eller modeller basert på NS
eller egendefinerte poster.

Steg 2: Valg av importtype, forhåndsvisning av modell og visning av IFC Data
Her har brukerne mulighet for å redigere prosjektnavn (som kom fra IFC filen).
Velg her om det er førstegangsimport (1) eller N’te gangs import. Er det en N’te gangs import må
man velge en tidligere eksport mengder skal oppdateres mot.
I vindu 3, 4 og 5 er det mulig å bevege seg rundt i en Preview av modellen og IFC dataene som
importeres. IFC dataene er listet opp i vindu 3. Dataene er strukturert hierarkisk, med detaljert info
helt ned på mengder og egenskaper for det enkelte ifcObject.
I 3D modellen (5) er det mulig å klikke seg rundt på elementene, og ved å holde mus over et objekt
vise detaljert informasjon.

Steg 3 Importer som delmengde og velge rot konto for import
I dette steget er det mulig å velge om dataene skal importeres som delmengder.
F.eks. en fil basert på NS data kan ha delmengder for etasje (ifcBuildingStorey). En IFC fil basert på
prosess har normalt ikke samme oppbygging som f.eks. et hus.
Valg 2 gjelder hvis .GA1 filen inneholder en kontoplan fra før. Da kan man velge å importere IFC
dataene direkte til en spesifikk konto. Er det ingen kontoplan i filen, blir «rot» mappen satt som
utgangspunkt.

Steg 4 Detaljerte valg for import
Her er det mulig å gjøre flere justeringer og tillegg til importen. Dette er mest utbredt for IFC filer
basert på NS, så det vil ikke være valg tilgjengelig for IFC import basert på prosess.
Flere av valgene gjelder kun hvis informasjonen er i IFC filen, andre valg oppretter poster i
beskrivelsen basert på IFC data.
Valgene er definert i CONFIG filen.
- «Legg til XXX» henter info fra IFC filen og legger deretter til klasser, krav eller tekst på postene
- «Lag poster/mengder for xxx» oppretter nye poster basert på IFC data
- «Behandle IfcWall og IfcWallStandardCase som samme type": IfcWall-objekter og
IfcWallStandardCase-objekter slås sammen og legges til i samme post.
- «Hent NS-koder i fra material listen»: Kobler automatisk NS3420 koder på postene basert på NS
3420 koder som er i materiallisten for et objekt.
- «Bruk auto treff for å finne elementer»: Bruker en innebygget automatikk for å hente ute NS 8360
koden på et objekt og kobler de mest nærliggende elementene mot objektet.
- «3-sifret bygningsdel og 3 konto-nivåer»: Importerer IFC-objekter til tresifrete bygningsdelskontoer
og tre kontonivåer

Steg 5 Kontostruktur etter import
Dette steget viser forhåndsvisning av kontoplan og hvordan importen har plassert de enkelte IFC
objektene i kontostrukturen. Det er config som avgjør hvor objektene havner.
Enkelte IFC-poster vil kunne havne under kapittel 99 Uspesifisert. Dette skyldes som oftest at det
ikke finnes noe informasjon i IFC-dataene om materiale eller type objekt, og som dermed gjør det
vanskelig å bestemme til hvilken fagkonto disse objektene skal plasseres under.
Vi mener prinsipielt at det er bedre å plassere objekter i kapittel 99 Uspesifisert enn å plassere dem
som standard under f.eks. betong- eller tømrerarbeid kapitlet, fordi konto 99 Uspesifisert i praksis da

fungerer som en «to do»-liste og gir en styrt KS-prosess.
Merk: Det er kun mulig å opprette en 99 uspesifisert i NS-beskrivelse, i Prosess-beskrivelsen dropper
vi å ta med Objektene/postene inn i Beskrivelsen hvis vi ikke klarer å plassere de ut korrekt.
Det er fullt mulig å flytte disse postene til riktig konto etter import uten at dette påvirker koblingen
til IFC-modellen.

Steg 6 Mengdekontroll
Dette bildet viser mengder for de ulike Ifc-objekttypene og kolonner som viser Gprog mengde, ISY
Mengde, mengder som ligger på ifc-fila enten som IfcQuantity, ifcElement eller Pset. Avvik mellom
disse vises i Diff-kolonnen.
•
•
•

G-prog er mengdeberegningen til ISY Beskrivelse
ISY er mengdene brukerne påfører via Plug-in løsningene i CAD verktøyet
IFCquantity er mengder som kommer fra CAD verktøyet sin beregning
I tillegg til mange andre mengder.

Mengdekontrollen er delt i to faner; Mengde og Post.
Mengde-fanen viser mengde fra mengdekildene:
Post-fanen viser tilsvarende mengder som Mengde-fanen, i tillegg til mengde for postene som like
ifc-objekter samles under ved import.

Import av mengder fra Solibri
I importveiviserens mengdevindu kan du importere mengder fra Solibri som er et anerkjent verktøy
for mengdeuttak fra IFC filer.
Høyreklikk i mengdevinduet og velg Import fra Solibri regneark.

Velg filen du vil importere (.xls) med knappen øverst til høyre i skjermbildet. Merk at du må ha
følgene kolonner i regnearket som genereres i Solibri: Guid, m3, m2, stk. Guid (Global ID) for å koble
mengdene til riktig objekt.

Etter import av mengder fra Solibri får du en egen kolonne som vist i vinduet nedenfor.

Det er mengdene som er markert gult som blir importert. Huker du av for Sett inn som valgt metode
når du importerer mengder fra Solibri vil Solibri-mengdene bli valgte mengdekilde, og markert med
gult.
Valg av mengdekilde
Det gjøres ved å markere og høyreklikke på det IFC-objektet du vil endre valgt mengdekilde for, velge
Velg metode, og klikke på den mengdekilden du vil benytte. Du vil da se at den mengdekilden du
velger for objektene nå markeres med gult.

MERK at hvis du holder ned Shift eller Ctrl når du gjør dette kan du endre valgt metode for flere IFCobjekter av gangen.
Steg 7 Opprettede poster etter import
I siste steg vises en forhåndsvisning av postene som blir opprettet i beskrivelsen. Her kan du velge
bort poster som du ikke ønsker skal opprettes samt mulighet for å endre enhet dersom det er
importert objekter med flere type mengde enheter. For mange typer IFC-objekter kan mengden vises
i stk., m, m2 eller m3.

Den grafiske visningen av importerte objekter i ISY Beskrivelse finner du ytterst i høyre hjørne av
programmet under IFC-plot.
IFC-Plot vinduet kan brukerne navigere rundt i enten ved å bruke mus i 3D-vinduet eller ved å trykke
på poster i IFC-filen. Da går modellen til objekt knyttet til posten.
Vinduet har en verktøylinje tilknyttet som som styrer visning og visningsutseende.

1: Tar deg ut til fullzoom av modellen
2: Skifte visning av modell i nedvalgsmenyen. Her kan brukerne se på modell i visning Normal
(transparent), solid og Wireframe samt andre valg som kan påvirkes av oppsett i Beskrivelsen. F.eks.
hvilke poster som validerer og hvilke flagg som er satt.
Visning av enhetspris og sum vil du få en grafisk fremvisning av variasjonen av enhetspriser eller sum
på de objektene du velger.
3. Animer kameraforflytning: IFC Plot «flyr inn» på objekter som klikkes på og sentrerer de. Fremfor
at man hopper direkte inn.
4. Følg valgte i beskrivelsen: Når brukeren klikker rundt på poster i beskrivelsen hopper IFC Plot etter
å viser valgt post.
5. Roter modell ved klikk i IFC plot: Ved å holde inne Ctrl-tasten kan du rotere modellen ved å flytte
musmarkøren i plot-vinduet.
6. Roter modellen ved endringer av valgte objekter: Med dette valgte roteres modellen slik at valg
objekt vises best mulig.
7. Gå til post ved valg i 3D modell: Det objekt du klikker på i modellen blir vist i postlisten.
8. Vis markerte rom objekter: Viser markerte “rom objekter” (spaces) hvis dette finnes i modellen.

9. Vis tooltip i modellen: Slår av/på visning av tooltips (bobletekst) når du setter musepeker over et
objekt i modellen.
10. Vis/skjul Statuslinje: Viser eller skjuler statuslinjen nederst i IFC plot vinduet.
I bunnen av IFC plot vindu finner du statuslinje for mengder, denne trenger noe nærmere forklaring.
Aabb: AxisAlignmentBoundingBox, beskriver et volum (i m3) av en rektangulær boks med sidekanter
parallelt med x, y og z aksen og objektets ytterpunkter i de samme retninger som vist i figuren under.

Hvis objektet er orientert i akseretningene gir Aabb-volumet en ide om objektets volum. Er derimot
objektet skjevstilt i forhold til aksene vil Aabb-volumet være helt forskjellig.
I tillegg til Aabb oppgis også største flatene i y-planet (h) og største flate i x-planet (v).
11. Vis modellene på linje: Hvis du har importert flere ifc modeller over hverandre kan modellen bli
vanskelig å lese. Modellen kan da vises “forskjøvet” slik at de ikke ligger oppå hverandre.
12. Skjul valgte objekter: Skjuler det/de objekter du har valgt
13. Vis alle skjulte objekter: Viser hvilke objekter som er skjult.
14. Mål geometri: Verktøy for å måle geometrien (lengde, areal og volum) til IFC-objektene i IFC
Plot’et. Fra første til andre snap-punkt måles lengde, fra andre til tredje snap-punkt måles areal, og
fra tredje til fjerde snap-punkt måles volum. Måleverdiene vises på statuslinjen i IFC Plot’et.

Symbolbruk
Det er mange typer informasjon som nå er
kommet i tillegg pga. av IFC-formatet og trenger en
forklaring. Vi har brukt ulike symboler for å vise
dette.
•
•
•
•

IFC-symbolet: Brukes for standardiserte IFC objekter som ifcWall, ifcDoor osv.
Delmengdesymbol: Viser navn på delmengdelinje hvis dette er brukt.
unikt objekt: Forekomst (en eller flere) av et ifcObjekt i modellen. Hver av disse merkes
med en unik GUID som identifikasjon.
IFC properties: Egenskaper om et IFC-objekt.

Vindu
I tillegg til å vise Kontoplan vindu med kapitler og bygningsdeler er det nå også et eget vindu, IFC
Mengder som viser oversikt over de Ifc-objekttypene som fins i prosjektet og mengden av disse.

Også her kan du bla deg ned i detaljene under hver objekttype og se på
delmengder og andre egenskaper til objektene. Når du peker på et objekt blir
det vist i detalj i IFC plot vinduet.
En annen mulighet du har i IFC mengde vindu er å velge hvilken informasjon om ifcObjektene som
skal vises. Høyreklikk i vinduet og velg Oppsett..

Nå kan du velge å vise navn og delmengde i stedet for IFC type. Da får du denne visningen i IFC
mengde vindu:

I samme meny velger du om IFC objektet skal velges automatisk og vises i
IFC plot vindu når du blar i IFC mengdevindu eller om du vil velge i IFC plot
vindu og valgt objekt vises i listen i mengdevindu.
Endre mengdekilde
I vinduet for IFC mengder har du også muligheten til å endre kilden til mengden din. Altså endre om
du ønsker at du skal benytte deg av Gprog regnede mengder, IFCquantity mengder (Mengder fra
selve IFC filen) eller PSet mengder (Mengder fra CAD-verktøyet plassert i IFC filen).

Her kan du høyreklikk på et objekt, eller en gruppe objekter og velge hvilken «metode» du ønsker å
benytte som mengdekilde. I bildet ovenfor ser vi at det i utgangspunktet er Gprog mengden som er
kilde, men vi kan velge å bruke IfcQuantity som mengdekilde.
Dette er i utgangspunktet kun for NS beskrivelser og ikke Prosess hvor vi kun har ISY Mengde.

For å eksportere IFC-mengder til Excel, gå til Fil->Eksport->Regneark
Sørg for at valget «Ta med IFC mengder» er huket på under Avansert Eksport.

Mengdene vises sammen per post/ prosess, inkludert orginal mengde hvis endringsmengde er brukt.

Kopiere IFC-poster
En IFC-post kan ofte være grunnlag for mange poster med NS 3420 koder eller prosess.
Når en IFC post kopieres får også kopiene både mengde og ID som originalen. Det betyr at hvis IFC
posten endrer mengde eller utgår vil også poster som er basert på denne oppdateres tilsvarende.
Knytte koder til IFC-poster
Slå opp kode, Dra så koden og slipp den på “arket” eller bruk knappen “Sett inn kode”
oppslagsvinduet. Du vil få melding hvis det er ulik enhet og må ta stilling til det.

i Database

In progress

-

Eksport til .GAB. Husk å fjerne avhuk for «ikke ta med IFC data». Avhukene er under avansert
eksport menyen. I Fil->Eksport->GAB
.GAB fil må ha IFC filene på samme lokasjon eller i mappe nå nivå under. Det vil si at en
bruker av ISY Linker vil ikke klare å se noe av IFC-dataene uten
IFC data blir ikke med ut på NS 3459 .XML filer, kun .GAB.
For å arbeide med IFC i ISY Linker å brukerne ha ISY Linker Pluss
Kun informasjon som påføres i ISY postnotat i Plug-in havner nå i postnotat etter eksport til
ISY Beskrivelse. All annen informasjon som tidligere havnet der fordi ISY Beskrivelse ikke fant
en plassering må nå vike for ISY Postnotat.

-

Når du skriver inn verdier i Pset, vær konsekvent på enhetstype. Ikke bland mm og m osv.
Hvordan koordinater er brukt? Er det brukt globale fremfor lokale.
Er modellen plassert i feil kvadrant (negative koordinater)?
FOR REVIT: Husk at Revit gjør om på enhetsberegning. ISY Mengde Lengde satt til m, blir mm
hvis Revit har satt dette. Husk før eksport å endre unit, Settings-> Project units->Length

-

Hver subfil har sin IFC fil, ha kontroll på brukere og filer.
Arbeides det med mengden i referansefilen så bør iFC importeres på referansefilene.
Hovedfil må ha tilgang til IFC fil for å vise ifc plot mm enten ved at ifc lokasjon er tilgjengelig
eller at ifc filene ligger i samme mappe som masterfil.
Bryt link til subfiler, behold info i masterfil ved utsendelse

-

Dette er avansert arbeid hvor sjansen for feil er høy. NoIS har et eget verktøy for å redigere i Config
for å kunne tilpasse IFC filer fra ulike kilder. Ved spesielle ønsker kan NoIS hjelpe til med å redigere
Config filer. Merk at for de aller fleste prosjekt vil standard Config-fil være tilstrekkelig.
Ta kontakt med NoIS på beskrivelse@nois.no for pris og gjennomgang av config

