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Column1 vragen
00:40:01 Elisabeth: is een CDE Ã©Ã©n fysieke locatie of een set gedistribueerde data objecten op verschillende fysieke plaatsen?
00:56:11 VISI kan je wel ondersteunen bij overgang van statussen conform CDE/ISO19650
00:59:25 klopt het dat software leveranciers functionaliteiten toevoegen bovenop VISI waardoor vendor lock in ontstaat?
00:59:50 komen de email in je outlook binnen of is het een apart online platform ?
01:00:18 visi = Common Communication Environment?
01:01:40 Veel CDE hebben al de functionaliteit van VISI en hebben een ISO 27000 accreditatie en visi ook?
01:02:36 cyber security
01:02:37 VISI van BakkerSpees heeft ISO 27001
01:03:00 Overigens krijgt een organisatie die acreditatie en niet het prduct
01:03:15 ISO 27000 reeks beschrijft informatiebeveiliging
01:03:56 Wie het idee heeft dat een openstandaard en verdor lockin voorkomt heeft het fout
01:06:38 Is VISI ook in het Engels beschikbaar?
01:07:09 Ja, maar je moet dan ook wel een Engels raamwerk maken

01:11:31
CDE's hebben proces en communicatiefaciliteiten die doen denken aan VISI; maar er is er helaas op dit moment geen een gecertificeerd, je 
kunt het proces wat je afgesproken hebt niet "inlezen" met een raamwerk bijvoorbeeld.

01:13:35 Volgt VISI een standaard manier om relaties te omschrijven? Bijvoorbeeld ISO 29481-1 2017 Building Information Models

01:16:27
Herstel: Je kunt VISI natuurlijk wel opnemen in een CDE dat bestaat uit een landschap van systemen; alleen betekent dat dat je nu wel moet 
zorgen dat er een gecertificeerde app in je CDE landschap zit voor je kunt claimen dat het VISI functionaliteit biedt

01:18:14 CSV als je een open uitwisselformaat wilt hebben, in plaats van Excel (maar dan kan je niet meer al je draaitabellen enzo uitwisselen

01:21:39
Op basis van CSV hebben 'de andere Teamgenoten' wel de basisinformatie ter beschikking waarop zij hun eigen draaitabellen kunnen 
maken. Volgens mij zijn draaitabellen geen data, maar een methodiek om conclusies uit data te halen. 

01:24:09 Waar staat die groen S voor?
01:24:13 SharePoint?
01:24:20 Ja
01:24:31 Logo-quiz
01:24:52 Is dat gerelateerd aan Azure Digital Twins?
01:25:15 heb je hier een open WBS API voor nodig?
01:25:34 Nee, SharePoint is een apart platform wat op Azure kan draaien. Azure Digital Twin is een subset van Azure
01:25:41 voor de uitwisseling van WBSÃ©n tussen de systeem?
01:26:12 Thanks
01:26:37 N.A.A.K.T.
01:26:47 puntjes vergeten mark!
01:27:07 Zeker niet de naam is inderdaad NAA.K.T.
01:27:29 Goede tips MArk
01:27:33 reactie op: Volgt VISI een standaard manier om relaties te omschrijven? Bijvoorbeeld ISO 29481-1 2017 Building Information Models
01:27:38 De nieuwe versie van BIM360 waar Mark naar verwijst is Autodesk Construction Cloud
01:27:57 Pauze tot 15.07
01:47:30 Zie je dat je voor mensen toch altijd weer documenten samenstelt uit je data, hoe data-driven je ook bent
01:47:35 leuk en handig zon interne BEP generator
01:47:39 Is het BEP van RHDHV openlijk toegankelijk of alleen voor RHDHV leden
01:49:12 leuk DigiDO project een BEP generator

01:49:28
Hoe wordt ervoor verzorgt dat de interne BEP niet tegenstrijdig is met de verreisde project BEP (zoals vastgelegd door de klant of door de 
hoofdaannemer)?

01:50:22 bestaat jullie CDE uit 4 systemen?
01:51:40 welk systeem wordt ook door externen gebruikt?
01:52:37 Vaak hebben onze klanten standaard geen BEP , we leveren zelf het format aan. 
01:59:19 welk elk document meteen gekoppeld aan een taak?
02:03:46 Mooi Lex, doen wij ook!
02:04:32 In de infra is zoiets er niet geloof ik? Tenzij mijn collega's me gaan corrigeren dat er taakbeschrijvingen in de RAW zitten
02:07:37 hier zie je dat mens en cultuur ook moeten veranderen met BIM ;-)
02:08:58 Voor het federeren werkt de UK standaard van de ISO 19650 heel goed in, met functional en spatial verdelingen
02:09:06 werk je ook wel eens met verschillende varianten van een ontwerp? of een fasering?
02:11:21 Voor contract afspraken is er het BIM Protocol?
02:11:37 federeren? is dat een woord?
02:11:47 De opleveringsformat staat in de BEP trouwens
02:13:53 In het nationaal model BIM protocol kan je een keuze maken
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02:14:01 rechtstreeks in het contract opnemen
02:14:03 of
02:14:07 in apart BIM protocol
02:14:22 Wij kiezen voor rechtstreeks in contract (en niet als aparte bijlage)
02:14:48 dus geen BIM protocol meer nodig (staat namelijk al in contract tekst

02:14:58
en naast een BIM protocol (samenwerkafspraken) kun je Ã³Ã³k een informatieleveringsspecificatie maken, met specifieke eisen aan 
informatieleveringen

02:15:28 Dat kan ook weer in het procesdeel van een uav-gc contract worden opgenomen

02:17:24
in de infra heb je allemaal lijnen die over elkaar heen lopen, wegen, kabels, rioleringen, kruisingen met water, andere spoorwegen, dan is de 
gebouwstructuur wat ingewikkelder

02:17:38 Ja precies

02:18:51
Kun jij ook switch tussen meerdere varianten van een gebouw of verdieping? Zo van, laat me nu eens zien wat er gebeurt als ik ook nog een 
kas met palmbomen in het binnenhof opneem?

02:19:32 In de infra zijn er niet twee objecten op een plek. verdiepingen kunnen bijvoorbeeld disciplines worden in de infra
02:20:28 ja klopt Bram alleen wordt het niet zo'n logische mappenstructuur van grof naar fijn
02:21:24 Is de ruimtelijke structuur gelinked aan CB-NL?
02:21:50 Relatie met NLSfb?

02:21:50
De nieuwe UK ISO 19650 heeft twee niveaus in informatie: spatial division (met locatie / levels / of anders), en functional (met gebruik 
verdeling)

02:23:00 en dan heb je nog de sub categorien originator, form (text / image etc), discipline (architect / structural)
02:24:21 Geen relatie dus...??
02:24:43 Blijkbaar niet.
02:25:07 Zelfde gebouwstructuur als een IFC model:
02:25:19 SIte, Building, BuildingStory
02:25:38 Roy kan je ook IFC modellen lezen en schrijven?
02:26:07 Kan je ook Object georienteerd status toekennen?
02:26:51 IFC dus gebruikt als classificatie. Duidelijk!
02:27:11 Mooi systeem Roy
02:28:35 ik moet er tussen uit, bedankt allemaal!
02:30:00 zou mooi zijn om tot een kenniskaart CDE te komen
02:30:12 waarin de belangrijkste principes samenkomen
02:30:36 Bedankt aan de presentatoren! tot de volgende keer.
02:30:51 Graag (zo'n Kenniskaart)
02:30:54 Doei!
02:31:37 https://www.ukbimframework.org/
02:31:39 Duidelijk verhaal. Ik moet ook afhaken wegens aan elkaar geplakte virtuele meetings....
02:31:42 goed lopende presentaties, dank u allen voor de inzichten
02:31:47 https://www.ukbimframework.org/standards-guidance/
02:32:29 Paulus wil een CCDE ;-)

02:32:32
Indien iemand in gesprek wil gaan om over BIMlink meer te weten laat het ons dan weten. We verzorgen graag een presentatie over 
specifieke vragen en oplossingen die we bieden

02:32:37 mag die kenniskaart ook een website zijn?
02:33:13 Is ook een bekend probleem in projecten in de UK
02:33:20 4 cde's op 1 project
02:33:21 misschien moet het meer een vragenkaart zijn, wat moet een organisatie zichzelf afvragen en daarin ook keuzes kan maken
02:34:45 Je hebt 1 project CDE, daarbinnen wisselen de lead appointed party informatie via een CDE, de task teams hebben hun eigen TTM CDE
02:34:49 En dan de asset manager die honderden projecten heeft in zijn gebied

02:36:17
informatiemanagement vraagt aandacht voor Management en organisatie; mens en cultuur; processen; en o ja, ook nog ict en data. 3D 
centraal stellen is echt niet voldoende

02:44:19 _definitief_alledefinitiefse_definitieve variant_twee_in_fase_09
02:44:35 haha ja die
02:49:02 Stukje uitleg vanuit je Bim coordinator lijkt mij hier op de plaats
02:51:35 Moet gaan!
02:51:39 Tot volgende keer!
02:51:46 Bedankt Paul
02:51:59 Dank allemaal en tot een volgend keer!
02:52:59 Dank, tot de volgende
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02:53:56 Bedankt iedereen, tot een volgende....
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