HANDLEIDING

Deze handleiding geeft stap voor stap
aanwijzingen voor betere communicatie
in BIM software Pillr met BCF.
BIM Collaboration Format (BCF) is een
open standaard die wordt ontwikkeld en
beheerd door buildingSMART International.

Versie 1.0 [26-11-2021]
Bij het opstellen van deze instructies is uitgegaan van:
Pillr + Pillr Addins versie 1.0.5

2.4 Delen (Offline)
Kies in het tabblad ‘Taken’ onder de module ‘Taken & Modelcheck’ onderin
voor het importeren of exporteren [1] van taken. Selecteer eerst voor
importeren of exporteren. Kies daarna vanuit het pull down menu voor BCF
[2] en klik op volgende.
•

Bij het importen; selecteer of gebruik de drag-and-drop functie om een
ontvangen BCF of BCFzip bestand te uploaden en klik op opslaan [3].
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Let op: Zorg dat de gebruikers op basis van e-mailadressen overeenkomen met
elkaar om de taken goed te synchroniseren op het platform. Indien een
‘assigned to’ niet overeenkomt op het platform komt de taak op naam van de
persoon te staan die de BCF heeft geïmporteerd.

•

•

Bij het exporteren; kies voor ‘Filteren’ indien er van te voren een set
aan taken gedefinieerd moet worden [4]. Door aan elk aspectmodel een
label te hangen kan hier snel en overzichtelijk op gefilterd worden. Maak
zo per aspectmodel, gebruiker of ander gekozen filter een BCF-bestand.
Kies vervolgens ‘Gebruik ingestelde filters’ en/of de gesloten incidenten
ook geëxporteerd moeten worden. Klik op opslaan [5]
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Taak aanmaken
Gebruik in de viewer de rechtermuisknop en selecteer ‘Maak taak aan’ of
klik in de module ‘Taak & Modelcheck’ op ‘Taak toevoegen’.

Let op: Het delen van BCF bestanden kan in Pillr alleen vanuit de Cloud omgeving
gedaan worden. Pillr werkt met versie 2.1 van het BCF format.
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3.1 Naamgeving
Vul hier [1] de titel in met een unieke naam. Hou deze kort
en bondig.
Tip: Spreek af of er gebruik gemaakt wordt van discipline, aspect
en/of nummering in de titel. Maak gebruik van labels om
eenvoudig te filteren.

3.2 Omschrijving
Omschrijf hier [2] het probleem. Wees duidelijk wat er aan
de hand is en geef een suggestie mee voor het oplossen.

3.3 Status
Vul hier [3] de status in van de taak. Bij aanmaken kies
altijd voor ‘Active’. De status zal veranderen tijdens het
proces. Deze wordt bijgehouden in de historie van de taak.
3.4 Verantwoordelijkheid
Kies hier [4] de verantwoordelijke om de taak op te lossen.
Notificeer eventueel een persoon die op de hoogte moet
zijn.

Tip: Gebruik de overige velden om
de taken verder te structureren.
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Let op: Het kan zijn dat sommige
velden geen onderdeel uitmaken van
de BCF open standaard. Deze worden
bij de synchronisatie dan ook niet
meegenomen.
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3.5 Objecten
Selecteer de objecten in de viewer. Maak vervolgens taak
aan. De objecten worden nu automatisch toegevoegd.
3.6 Afbeeldingen
De afbeelding [1] is automatisch gekozen bij het
aanmaken van de taak. Gebruik in de viewer de
mogelijkheden tot aanmaken van een doorsneden en/of
verbergen van elementen om het plaatje zo helder
mogelijk te maken.

Klik links bovenin op het plaatje om deze te vergroten bij
het bekijken van de taak. Eventueel kan via de ‘bijlage’ of
bij het ‘commentaar’ een extra afbeelding worden
toegevoegd.
3.7 Reactie
Schrijf hier [3] aanvullend commentaar of een opmerking bij
de taak. Bij toevoegen van een afbeelding is een reactie
verplicht.
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3.1 Naamgeving
Vul hier [1] de titel in met een unieke naam. Hou deze kort en
bondig.
3.2 Omschrijving
Omschrijf hier [2] het probleem. Wees duidelijk wat er aan de
hand is en geef suggestie mee voor het oplossen.
3.3 Status
Bij het aanmaken van een taak vanuit de Add-in is de status altijd
‘Active’. De status zal veranderen tijdens het proces. Deze wordt
bijgehouden in de historie van de taak.
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3.4 Verantwoordelijkheid
Kies hier [4] de verantwoordelijke om de taak op te lossen.
Notificeer eventueel een persoon die op de hoogte moet zijn.
3.5 Objecten
Selecteer de objecten in de viewer. Maak vervolgens de taak aan.
De objecten worden nu automatisch toegevoegd. Hier [5] wordt
het aantal geselecteerde elementen weergegeven.
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3.6 Afbeeldingen
Voeg de afbeelding [6] toe met ‘make screenshot’. Pas het
screenshot eventueel aan met ‘edit screenshot’ of upload zelf een
afbeelding met ‘upload image’.
Tip: Gebruik de overige velden om de taken verder te structureren.
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Let op: Het kan zijn dat sommige velden geen onderdeel uitmaken van de
BCF open standaard. Deze worden bij de synchronisatie dan ook niet
meegenomen.
Download de Add-in via Downloads | Pillr
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3.7 Reactie
Schrijf hier [1] aanvullend commentaar of een opmerking bij de
taak. Bij toevoegen van een afbeelding is een reactie verplicht.
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Deze handleiding is opgesteld als hulpmiddel, de informatie welke in dit document wordt gecommuniceerd is te gebruiken op eigen risico.
Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is. Auteur en samensteller kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventueel aangerichte schade welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document of het toepassen van de adviezen uit dit
document.
Auteur Pillr: Bas van Berkum (CAD & Company)

