Dé IT-oplossing voor de Vlaamse bouwprofessional
• C3Advies met een sterke visie, al +36 jaar …
• C3A-Opleidingen: cursussen en workshops
• C3A-Extensies
systeemsoftware en modeldata
• C3A-Userclub : permanente ondersteuning,
via allerlei C3A-Services …
• totaaloplossing: hardware, software & knowhow
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C3A-Userclub
+ 800 “C3A-Userclub locaties”
(waaronder méér dan 4.000 bouwprofessionals in België...)
• honderden architecten- en studiebureau’s ...
• teken- en visualisatiebureau’s …
• bouwfirma’s, bouwpromotoren …
• bouwproduct-fabrikanten...
• allerlei aannemers-bedrijven ...
• “diensten der gebouwen” van allerlei organisaties, ...
• opleidingsinstituten – bouwafdeling ...

toenemende uitwisseling van digitale bouwdata - BIM “avant la lettre”
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Hoofdtitel

Ontwerp, uitwerking en realisatie van bouwprojecten
• Alle grafische voorstellingen: 2D / 3D
met SketchUp Pro, AutoCAD, steeds meer Revit
• Aanvullende beschrijvingen: cfr. Bestek en Meetstaat,
met MS-Office (Word en Excel) & de C3Admin-Extensies
• Allerlei extra administratieve toepassingen en analyse-technieken
o.a. projectinfo integratie, kostprijsberekeningen, klimaat-studies, enz. …
toenemende integratie van digitale bouwdata
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Standaard software als basis
Microsoft Office: Word, Excel
Trimble SketchUp Pro
Autodesk AutoCAD, REVIT, . . .

•
•
•
•
•
•

dé standaarden
krachtig / gebruiksvriendelijk
open systemen
multi-disciplinair
evolutie
ondersteuning

wereldwijd meest gebruikte basissoftware in hun genre …
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Hoofdtitel

C3A-Extensies & Services
• Standaard werkmethodes conform afsprakenstelsels

• Toepassingsgerichte werkmethodes via automatismen in de basissoftware
• Uitgebreide bibliotheken voor Sketch, CAD, BIM …, met gelokaliseerde bouw-invulling
• Aanvullende services zoals opleidingen, hotline, websupport
standaard werkmethodes conform afsprakenstelsels
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C3A-Services: ook Hardware …
• de noodzakelijke hardware met de beste kwaliteit
• de krachtigste CAD-workstations en portables

• met de beste displays
• optimaal geïnstalleerd, klaar voor gebruik …
Volledige totaalsystemen zorgen voor de meest efficiënte totaaloplossing.
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Hoofdtitel

Realisaties van C3A-Userclubleden

De vele testimonials en realisaties van C3A-Userclubleden spreken boekdelen …
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C3A nv
Tramstraat 57
B-9052 Gent-Zwijnaarde
09/2202101

info@c3a.be
voor meer info: zie https://www.C3A.be
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Agenda C3A Infosessie

ma 27 juni 2022

▪

Intro & Overzicht C3A-Werkmethodiek

5’

▪

Bestek via Word en Meetstaat via Excel

5’

bestekteksten: vastleggen kwaliteit, codering en meetafspraken
hoeveelheden en prijsberekeningen: kwantiteit en kostprijs
▪

Sketch & CAD

3’

schetsontwerp, snelle visualisatie en technisch tekenwerk … nog steeds

▪

BiM met Revit

30”

geïntegreerd proces waarmee bouwprofessionals een project vooraleer te bouwen
kunnen ontwerpen, uitwerken en verkennen. Een virtueel 3D-model via Revit,
en een geoptimaliseerde digitale samenwerking tss de bouwpartners.

▪

Synergie C3Admin & Revit

5’

BiM bouwdata-extractie van Revit naar meetstaat en bestek met synchronisatie ;
gecontroleerde interactie via codering, modelleer- en meetafspraken
▪
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Voorbeelden uit de praktijk

5’ + 30’

© 2022 C3A

Synergie BiM en Office
via de C3A-Extensies werkmethodiek

• Grafische Voorstellingen
▪
▪
▪

3D : ontwerp- en volumestudies
2D : bouwdossier, uitvoeringsdetails...
3D : eindpresentaties, ...

• Aanvullende Beschrijvingen
• kwaliteit : bestekteksten
• kwantiteit : meetstaten & kostprijs

• Allerlei extra Administratieve Toepassingen
• Projectinfo
• brieven & formulieren …
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Ivm coderingen
huidige situatie in Vlaanderen
▪

Neutrale bestekschrijvers: VMSW nieuwe teksten en coderingen vanaf halfweg 2014
▪ RG904
▪

VMSW

▪

Bouwunie (+NAV):

calculatienormen en richtprijzen
met codering conform VMSW

▪

Fabrikantenbestekteksten
▪ Internet → C3A-Materials

▪

Buro-specifieke (eigen) bestekteksten
▪ met eigen voorkeursinstellingen / eigen aanvullingen …

Een uniform “rekenstelsel” (qua codificatie en meetafspraken) voor de Vlaamse bouwsector zou nochtans super zijn.
VMSW-codering nu absoluut de meest gebruikte codering voor Bestek en Meetstaat in Vlaanderen
( +70% in Vlaanderen, marktonderzoek Cluster BIM WTCB)
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WTCB Cluster Bim
• Technisch Comité BIM & ICT
zie
https://www.bimportal.be/nl/projecten/tc/

• Cluster BIM
Vlaamse Revit Standards Expertgroep
werkt aan de BERSnl afspraken … en
Cluster BIM – WTCB met werkgroep rond
Classificatie, Coderingen en Modelleerafspraken (nov. 2016 à nov. 2019 )

C3A-Extensies afstemmen op internationale standaarden ...
en omgekeerd (zie dit artikel in C3A-Wijzer)
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WTCB Cluster Bim
ivm coderingen en meetstaat-afspraken
• Technisch Comité BIM & ICT
stemde op 11 okt. 2017 dat niet enkel de
coderingen maar ook de meetstaat-afspraken
moeten worden herzien in werkgroep 1 van
de Cluster BIM

• TC & Cluster BIM
had* als objectieven voor 2020 o.a.
de impakt BIM op de meetstaat-afspraken
(NBN B06-001 van 1982), de coderingen en
modelleerafspraken vast te leggen.
Om dan ook het BIM-protocol en het BIMuitvoeringsplan daarop af te stemmen.

* Wegens de corona-saga is dat weer eens uitgesteld tot later …
wordt hopelijk nog in 2022 grondig verder aangepakt …

C3A-Extensies afstemmen op internationale standaarden ...
en omgekeerd (zie dit artikel in C3A-Wijzer)
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Synergie BIM en Office ...
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•

grondig vernieuwde bestekteksten van het
VMSW Bouwtechnisch Bestek Woningbouw,
met codering tot op nivo meetposten
volledig geïntegreerd in de C3Adminmodules

•

C3Admin én aangepaste
C3A-Revit-Extensies, met alle nodige
voorbereidingen in Revit (template met
aangepaste keynotes en aangepaste
schedule tables + export-automatisme)
en extra Import van Meetlijnen in Excel
(incl. update-faciliteiten).
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Administratieve
toepassingen …
C3A-Extensies
Bestek & Meetstaat :
gewoon goed gebruik van
Word en Excel ...
duidelijke werkmethodiek
(+ C3A-cursus) en aanvullende
automatismen
(= C3A-Extensies)

Kan ook volledig los van CAD en/of BIM gebruikt worden …
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demo
• C3Admin met Word en Excel
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Bestek in Word:
basisafspraken
•

Opmaak/Keuze Bestek
via Selectie
ipv Eliminatie
(manueel of automatisch)

•

Nieuwste bestekteksten*
VMSW Bouwtechnisch
Bestek Woningbouw,
met nivo’s (of koppen) tot nivo 5
(aangevuld tot en met de meetposten,
met codering én meetafspraken)

* Na de publicatie in juli 2014 was er nog een kleine update in
dec. 2015 … maar verdere updates of vernieuwingen liggen nu stil .

Selectie kan ook volautomatisch via een artikellijst in Excel, die eventueel van een Revit BIM-model afgeleid wordt …
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Meetstaat in Excel
basisafspraken
•

Model artikel-lijsten

•

Detailmeetstaat

•

Samenvatting

•

Kostenraming

•

Prijsvraag

•

Prijsvergelijking

•

Contract aannemer

•

Vorderingsstaat

•

...

Meetstaat-opbouw met standaard Excel-faciliteiten
ondersteund door de C3A-Extensies in Excel
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Bestek en Meetstaat
synchronisatie Meetstaat en Bestek , zowel vanuit Excel als vanuit Word
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demo
• Sketch en CAD
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demo
• BiM met Revit
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Synergie BiM en Office ... praktisch voorbeeld

zie de uitleg tijdens de praktische presentatie …
en/of de uitgebreide C3A-handleidingen bij de cursussen
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Synergie BiM en Office ... Realisaties - voorbeelden
c3a-wijzer/residentie-leiedam-door-sheci.be
(dec. 2011)

c3a-wijzer/bureau-bouwtechniek
(febr. 2013)

C3Admin-praktijkvoorbeeld van 2011,
ondertussen al 10 jaar gerealiseerd …
een Email-bericht na de
eerste C3Admin2015-workshops, 11 sept. 2014:
“Jos,
Ik wou je toch nog eens laten weten dat jullie nieuw systeem
een hele verbetering, en hopelijk heel véél tijdswinst zal
betekenen... met minder "menselijke" fouten tot gevolg. Het
is steeds leuk, aangenaam en verrijkend wanneer we
workshops bij C3A mogen volgen. Jullie doen uitstekend werk
en hebben zonet voor een grote en langverwachte doorbraak
gezorgd!”
Sebastiaan Van Damme, SheCi.be architecten
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Havenhuis Antwerpen …
en Datacenter Ugent
ondertussen gerealiseerd

Ivm Datacenter Ugent te Zwijnaarde:
"Alle bouwelementen in dit project werden automatisch
gemeten in Revit, wat resulteerde in een meetstaat van
ongeveer 16000 lijnen. Slechts 30 lijnen dienden achteraf
handmatig te worden toegevoegd."

Ir. Arch. Paulus Present, projectarchitect
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Synergie BiM en Office ... Realisaties - voorbeelden

zie c3a-wijzer/architect-work-2015-verslag
(april 2015) : project “De 5e Gevel” uitgewerkt in de recentste C3A-Revit-Template met complete meetstaat-extractie
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Synergie BiM en Office ... Realisaties - voorbeelden

zie c3a-zesdaagse-basiscursus-revit
(vanaf aug. 2015) : C3A-cursusoefening uit de basiscursus Revit compleet als voorbeeld uitgewerkt;
Op een paar minuten tijd wordt vanuit dit Revit-model een complete gedetailleerde meetstaat gegenereerd in Excel, en een paar minuten later
is er eveneens een compleet bestek (afgeleid én gekoppeld aan het VMSW_BouwtechnischBestekWoningbouw_2015.docx) beschikbaar …
(vanaf aug. 2018): volledig herwerkt met Revit 2019 en de nieuwste C3A-Revit-Template en C3A-Revit bibliotheken conform de Revit Standards.

zie www.c3a.be voor nog heel wat meer voorbeelden !
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Synergie BiM en Office
... Realisaties - voorbeelden
• "BIM met bouwdata extractie" !

• Realisaties waar specifiek de
BIM-bouwdata extractie via de
C3A-Werkmethodiek bij toegepast is

Upgrade Estate: Studententoren Gent: 1e prijs !
zie c3a-wijzer/architect-work-2019-verslag
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zie

www.revit.be
voor meer info:

- Productinfo
- Nieuws
- Brochures
- Realisaties
- C3A-Extensies
- C3A-Opleidingen
- Links
(o.a. Trial Versie)
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zie

www.revit.be
voor meer info:

- Productinfo
- Nieuws
- Brochures
- Realisaties
- C3A-Extensies
- C3A-Opleidingen
- Links
(o.a. Trial Versie)
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