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ALGEMEEN
In deze sectie vindt u algemene toelichting rond het pilotproject en de applicatie.

1 Dit document
Dit document geeft nadere uitleg bij de webinterface Digitaal Vastgoed RVB
(https://rijksvastgoed3d.rvb.rijkscloud.nl/). De tekst wordt slechts incidenteel
herzien n.a.v. belangrijke aanpassingen in de software – er kunnen dus kleine
verschillen ontstaan tussen navolgende toelichtingen en de actuele werking van
de software.
Indien u hinderlijke onjuistheden aantreft kunt u dat melden bij de beheerder:
postbus.rvb.gis.bim.beheer@rijksoverheid.nl.

2 Pilotproject

In Digitaal Vastgoed RVB publiceert het Rijksvastgoedbedrijf 3D modellen en
daaraan gerelateerde vastgoedgegevens van een beperkt aantal
vastgoedcomplexen. Dat gebeurt in de context van een pilotproject dat in 2019
van start ging.
In dat project onderzoekt het RVB een nieuwe manier om vastgoedinformatie uit
te wisselen met omgevingspartijen. Deelnemende organisaties zijn
onderhoudsbedrijven, facilitaire organisaties, vastgoedgebruikers en het
Rijksvastgoedbedrijf zelf.
Het RVB evalueert de ervaringen uit de pilot en besluit op basis daarvan tot
verdere ontwikkeling van zowel het uitwisselproces als geboden ICTfunctionaliteiten.

3 Applicatie Digitaal Vastgoed RVB

Het RVB stelt aan de pilotdeelnemers in bovenbedoelde context een applicatie
ter beschikking, bestaande uit een geometriedatabase waarin de gegevens zijn
opgeslagen en een webinterface waarin de pilotdeelnemers die gegevens
gepresenteerd krijgen.
De vastgoedgegevens zijn afkomstig uit bronsystemen van de verschillende
deelnemende organisaties:
•
•

Via de webinterface kan niet rechtstreeks in die bronsystemen gemuteerd
worden.
Van ieder gegeven is zichtbaar welke partij de leverancier/eigenaar van
dat gegeven is.
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4 Contactpersonen

Digitaal Vastgoed RVB wordt beheerd door het Rijksvastgoedbedrijf: de
beheerder van het RVB publiceert nieuwe versies van de 3D modellen in
afstemming met de pilotdeelnemers. Indien u toegang wenst tot het model van
een bepaald vastgoedcomplex dient u zich te wenden tot de contactpersoon:
•
•

Voor externen: de namens uw bedrijf of organisatie geregistreerde
contactpersoon.
Voor RVB medewerkers: de objectmanager van het RVB.

Toegangsverzoeken worden door het RVB uitsluitend in behandeling genomen
indien afkomstig van deze contactpersonen.
Indien u vragen hebt over het project, de applicatie of de gepresenteerde
gegevens kunt u die richten aan de beheerder:
postbus.rvb.gis.bim.beheer@rijksoverheid.nl.

5 Toegangsrechten
Toegang tot de gegevens van een vastgoedcomplex wordt door de RVB
beheerder uitsluitend verleend op aanvraag van uw contactpersoon. U kunt op
dat vastgoedcomplex de volgende rechten krijgen:
•

•
•

Kijken+Annoteren: u kunt alle 3D objecten en gerelateerde gegevens van
het complex zien, u kunt daaraan annotaties (digitale aantekeningen)
koppelen en u kunt al die gegevens in diverse formaten exporteren.
Importeren: u kunt namens uw organisatie eigen gegevens importeren
door middel van het uploaden van CSV bestanden.
Muteren 3D relatie: u kunt de namens uw organisatie geïmporteerde
gegevens koppelen aan- en ontkoppelen van 3D objecten.

Als regel worden slechts kijk+annotatierechten gegeven. Import- en
mutatierechten worden verleend in specifieke gevallen.

6 Informatiebeveiliging
Digitaal Vastgoed RVB is uitsluitend bedoeld voor ‘gewone
bedrijfsvertrouwelijke informatie’ – de beveiligingsvoorzieningen zoals inloggen
met wachtwoord + token zijn volgens overheidsregels voldoende voor dat soort
informatie.
Indien twijfelt of bepaalde vastgoedgegevens in Digitaal Vastgoed RVB aan dat
criterium voldoen kunt u dat melden bij de RVB beheerder. Zo nodig wordt de
vraag voorgelegd aan (1) de verantwoordelijk objectmanager en (2) de
contactpersoon van de vastgoedgebruiker. Zij kunnen onafhankelijk van elkaar
publicatie van bepaalde gegevens weigeren en ook toegangsrechten voor
bepaalde personen of partijen weigeren.
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7 Credits

De applicatie Digitaal Vastgoed RVB is in 2020 ontwikkeld door Stichting ICTU
i.o.v. het Rijksvastgoedbedrijf.
Advies m.b.t. de ICT-architectuur werd geleverd door VACUAS.
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WEBINTERFACE
In deze sectie worden de schermelementen en bedieningsmogelijkheden van de
webinterface toegelicht.

8 Browsers

De interface werkt niet op alle webbrowsers optimaal. Ons advies is om gebruik
te maken van een van de onderstaande browsers:
•
•
•
•

Google Chrome – minimaal v85
Firefox – minimaal v81
Edge (chromium) – minimaal v79
Safari – minimaal v14

Het gebruik van oudere versies raden wij af.

9 Inlogscherm

Hier logt u in met uw gebruikersnaam, wachtwoord en token. U dient voor het
token gebruik te maken van een Authenticator-app op uw telefoon.
Nadat uw aanvraag om toegang te krijgen is goedgekeurd heeft u van de
beheerder een mail ontvangen met nadere instructies voor uw eerste inlog. U
krijgt daarbij in de interface een QR code gepresenteerd die u in de
Authenticator-app moet inlezen.

10 Startpagina
Na een succesvolle inlog komt u op de startpagina van Rijksvastgoed-3D:
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In de lijst Vastgoedcomplexen ziet u uitsluitend die complexen staan waarop u
geautoriseerd bent. U kiest het complex waar u naar wilt kijken door op de
desbetreffende regel te klikken. Via de knop Complexen komt u daarna altijd
weer terug op deze startpagina.

11 Schermindeling

Standaard bestaat het scherm uit een linker- en een rechterhelft. Links de
grafische presentatie van het 3D model en rechts de tabellen met de diverse
soorten gegevens:
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Desgewenst kunt u op ieder moment m.b.v. de pijlknopjes links- en rechtsonder
de volledige schermbreedte benutten voor de grafische presentatie of voor de
tabellenpresentatie.

12 Algemene functies

In de blauwe balk vindt u enkele algemene functies:
•
•
•

Klik op Digitaal Vastgoed RVB: terug naar de startpagina
Klik op ?: u opent deze helptekst
Klik op het accountknopje: u ziet hier namens welke organisatie u bent
ingelogd, u kunt uw accountgegevens bekijken en u kunt uitloggen

Na keuze van een vastgoedcomplex ziet u het hoofdadres van het complex boven
de vijf tabellen weergegeven. Daarnaast (of daaronder) vindt u dan onder de
blauwe knoppen Relaties, Selectie en Export een aantal functies die betrekking
hebben dat actuele complex.

13 Exporteren
Onder de knop Export worden de volgende opties geboden:
•
•

•

•

IFC export: u krijgt een compleet 3D model in IFC formaat – te openen in
diverse viewers zoals Solibri, BIMvision of BIMcollab-Zoom.
PDF export: u krijgt een PDF document waarin de bouwlagen zijn
weergegeven als plattegronden op afzonderlijke pagina’s – te openen en
van aantekeningen te voorzien in Acrobat.
Eenheden export: u krijgt een ZIP bestand met daarin alle
eenhedentabellen en bijbehorende 3D-koppeltabellen in CSV formaat en
uitgesplitst naar eenheidstype en eigenaar; deze bestanden zijn
omgekeerd weer importeerbaar en dienen vooral als door de gebruiker
zelf te beheren archivering.
Selectie export: u krijgt een ZIP bestand met daarin de actuele selectiesets
in CSV formaat, de 3D objecten in één bestand en de eenheden uitgesplitst
in meerdere bestanden per eenheidstype; deze bestanden zijn niet
importeerbaar en dienen uitsluitend om een door de gebruiker gemaakte
selectie buiten de interface te kunnen bewaren en nabewerken.

14 Selecteren
Belangrijk uitgangspunt bij de functionaliteit Selecteren is het onderscheid
tussen deze twee selectiesets:
•
•

3D selectie: betreft de 3D-objecten die in het grafisch scherm en in de
tabel 3D objecten gepresenteerd worden.
Eenheden selectie: betreft de eenheden die in de tabellen
Onderhoudseenheden, Technische Eenheden, Gebruikseenheden en
Annotaties gepresenteerd worden.
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De twee selectiesets zijn onafhankelijk van elkaar: u kunt in de ene selectie items
toevoegen of verwijderen zonder dat dit invloed heeft op de andere selectie. (zie
hierna onder 16 en 17 hoe het toevoegen en verwijderen van items in zijn werk
gaat)

Voorbeeld: 3D selectie (8) verdeeld over twee bouwlagen

Voorbeeld: selectie bestaande uit Technische- (15) en Gebruikseenheden (1)
De interface biedt enkele mogelijkheden om de selectiesets te wijzigen op basis
van in de geometriedatabase vastgelegde relaties – onder de knop Selectie
worden de volgende opties geboden:
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•

•

•

•

Van 3D-objecten naar Eenheden: de actuele eenhedenselectie wordt
vervangen door het geheel van eenheden die een relatie hebben met een
actueel geselecteerd 3D-object.
Van Eenheden naar 3D-objecten: de actuele 3D selectie wordt vervangen
door het geheel van 3D-objecten die een relatie hebben met een actueel
geselecteerde eenheid.
Van 3D-objecten naar 3D-objecten: de actuele 3D selectie wordt vervangen
door het geheel van 3D-objecten die een overlap of aangrenzing hebben
met een actueel geselecteerd object.
Selecties opheffen: beide selectiesets (3D objecten en Eenheden) worden
leeggemaakt – er is geen selectie meer.

Als er door gebruik van deze functies items in een tabel geselecteerd worden
wordt die tabel voor het gemak automatisch gecomprimeerd naar selectie.
Bijzondere aandachtpunten i.r.t. het grafisch scherm (zie onder 16):
•
•

Het wijzigen van de zichtbaarheid van 3D objecten in het grafisch scherm
heeft geen invloed op de selectiesets.
De 3D selectie kan zich op meerdere bouwlagen bevinden – te zien aan de
selectiebadges op de desbetreffende bouwlaagknopjes.

15 Relaties

Onder de knop Relaties krijgt u de mogelijkheid om relaties tussen eenheden en
3D-objecten te muteren. Hiermee kunnen dus afwijkingen ontstaan t.o.v. eerder
namens uw organisatie d.m.v. CSV bestanden geïmporteerde 3D relaties!
Wij adviseren daarom voorafgaand aan het gebruik van deze functie altijd eerst
uw bestaande relaties veilig te stellen m.b.v. de exportfunctie. U kunt die dan
desgewenst weer herstellen door de geëxporteerde CSV bestanden opnieuw te
importeren.
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Voorbeeld: bouwdelen (2) en onderhoudseenheden (1) geselecteerd ter
voorbereiding
Uitgangspunt voor de relatiefunctie zijn de beide actuele selectiesets (3D
objecten en Eenheden). Deze selectiesets worden nogmaals gepresenteerd in het
koppelscherm – u krijgt daarbij twee opties geboden:
•
•

Koppelen: ieder geselecteerd 3D object wordt gerelateerd aan iedere
geselecteerde Eenheid voor zover die relaties nog niet bestonden.
Ontkoppelen: tussen ieder geselecteerd 3D object en iedere geselecteerde
Eenheid wordt de eventueel bestaande relatie verbroken.

Voorbeeld: in het koppelscherm bevestigt u de koppelactie
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Het is verstandig om tijdens het uitvoeren van relatieacties af en toe de
webpagina te verversen om zeker te zijn dat de gemuteerde relaties daar ook
correct getoond worden.

16 Grafisch scherm

In de grafische presentatie wordt het 3D model uitsluitend in plattegrondview
getoond. (voor exporteren 3D model in IFC formaat zie onder 13) Op desktops en
laptops zijn er de volgende bedieningsmogelijkheden:
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Met de + en – knopjes kunt u in- en uitzoomen.
Door de muis ingedrukt te houden kunt u het beeld verschuiven.
Met de centreerknop kunt u de volledige omvang van het
vastgoedcomplex terug in beeld brengen.
In de bouwlagenkolom rechts kunt u kiezen welke bouwlaag u ziet: TR
betreft het terrein; -1, 00, 01, 02 enz. zijn de verdiepingen in de
gebouwen.
In het uitklapscherm links kunt u 3D objecten op basis van hun subtype
zichtbaar en onzichtbaar maken.
In het pulldown menu bovenaan kunt u kiezen welke achtergrond u onder
het model ziet: diverse kaarten, een luchtfoto of niets.
Door de muis over een 3D object te bewegen verschijnt een tooltip met
summiere informatie over het object en zijn gerelateerde gegevens. (om
zeker te zijn dat na openen van het model gemuteerde relaties in de
tooltip correct getoond worden dient u de webpagina te verversen)
Door op een 3D object te klikken voegt u het toe aan resp. verwijderd u
het uit de 3D-selectie: met deze functie kunt u door de bouwlagen heen
een meervoudige selectie van 3D-objecten samenstellen.
Geselecteerde objecten zijn gemarkeerd met een rode rand en in de
bouwlagenkolom verschijnt een rode badge bij iedere bouwlaag waarop
selectie aanwezig is.
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Voorbeeld: uiklapscherm subtypen geopend, selectie op bouwlagen 00 en 01, tooltip
op één van de geselecteerde ruimten
Op tablets, iPads, telefoons e.d. zullen sommige van deze bedieningen anders
werken afhankelijk van de mogelijkheden van het apparaat.

17 Tabellen algemeen

Bij alle tabellen zijn de volgende algemene functionaliteiten beschikbaar:
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Tabel openen en sluiten met knop > links in bovenrand.
Het aantal zichtbare kolommen is afhankelijk van de gekozen
schermindeling: bij halve schermbreedte zijn slechts enkele kolommen
zichtbaar, bij volledige schermbreedte zijn alle kolommen zichtbaar.
De kolom Bron toont altijd namens welke organisatie het item is
geïmporteerd.
In de kolom #3D of #EH is altijd aangegeven in hoeveel 3D-Eenheid
relaties het item betrokken is.
Sortering aanpassen met sorteerknop in kolomkop (oplopend, aflopend,
geen) – er kan slechts op één kolom tegelijk gesorteerd worden.
Filteren op een zoekterm binnen een kolom door klikken op vergrootglas
in kolomkop – er kunnen filters op meerdere kolommen tegelijk actief
zijn.
Aantal items per pagina aanpassen met knop rechts onderaan tabel – u
kunt kiezen tussen aantallen 10, 100 en 1000.
Van pagina naar pagina navigeren met de < en > knopjes rechts onderaan
de tabel.
Selecteren en de-selecteren van een item door aanklikken van de
checkbox rechts in de regel – door aanklikken van de checkbox in de
bovenrand (de)selecteert u alle items in de pagina.
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•

•

•

Openen en sluiten van het detailscherm van een item door op het + resp. –
knopje te drukken – hier ziet u alle gegevens van het item boven elkaar,
met name handig als er weinig schermbreedte beschikbaar is voor de
tabel.
Indien in een tabel items geselecteerd zijn wordt dat aangegeven in een
rode badge rechts in de bovenrand – daar krijgt u dan ook de keuze om de
tabel te comprimeren naar uitsluitend geselecteerde of uitsluitend
ongeselecteerde items.
Alle tabellen zijn verticaal scrollbaar: de scrollbar bevindt zich in de
rechterrand van de tabel.

Voorbeeld: technische eenheden aflopend gesorteerd op #3D, filterschermpje
geopend op Locatie, één eenheid geselecteerd en detailscherm geopend

18 Tabel 3D objecten
De items in deze tabel zijn voorlopig nog uitsluitend geïmporteerd door de
beheerder van het RVB vanuit brongegevens in GIS en in BIM formaat. Enkele
bijzonderheden:
•

•

De unieke Naam is bepaald in de brongegevens en komt overeen met de
naam in het te exporteren model in IFC formaat. Het zijn uitsluitend deze
namen die u dient te gebruiken in 3D koppeltabellen – te importeren
onder Gebruikseenheden en Technische eenheden.
De kolommen Oppervlak, Hoogte en Peil bevatten uitsluitend waarden
die zijn afgeleid uit de geometrie van het object: zulke waarden kunnen
afwijken van waarden die in de andere tabellen getoond worden en daar
uit andere bronnen afkomstig zijn.
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19 Tabel Onderhoudseenheden

De items in deze tabel zijn voorlopig nog uitsluitend afkomstig uit het
onderhoudsmanagementsysteem Condor van het RVB. Deze gegevens worden
iedere werkdag vanuit Condor geïmporteerd. Enkele bijzonderheden:
•
•

In tegenstelling tot andere typen eenheden hebben de
Onderhoudseenheden geen (voor de gebruiker zichtbare) unieke naam.
In het detailscherm wordt een URL aangeboden waarmee u naar een
pagina gaat waarop gerelateerde gegevens uit Condor worden
gepresenteerd: verplichtingen, waarnemingen en gereedmeldingen.

20 Tabellen Technische eenheden en Gebruikseenheden
De items in deze tabellen zijn geïmporteerd door gebruikers namens hun
organisatie – dit kan uitsluitend d.m.v. de importfunctie:
•

Indien u importrechten heeft verschijnt onderaan de tabel de knop
Importeren. Hiermee gaat u naar een invoerscherm waarin u de CSV
bestanden kiest en de invoeractie start. Het kan enige minuten duren
voordat de gegevens volledig in de database zijn verwerkt.

21 Tabel Annotaties

Annotaties kunnen uitsluitend in de webinterface aangemaakt en bewerkt
worden:
•

Onderaan de tabel verschijnt de knop Aanmaken. Hiermee gaat u naar
een invoerscherm waarin u de annotatiegegevens invult en bevestigt.
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•

•

•
•

Boven in het detailscherm van een bestaande annotatie vindt u de knop
Aanpassen (waarmee u opnieuw naar het invoerscherm gaat en de
annotatiegegevens kunt wijzigen.
Een annotatie blijft wel eigendom van dezelfde organisatie maar is geen
eigendom van de gebruiker die hem heeft aangemaakt: de annotatie kan
door alle gebruikers van die organisatie bewerkt worden!
In de annotatie is uitsluitend de gebruikersnaam van de laatste mutatie
zichtbaar – er wordt geen mutatiehistorie bijgehouden.
Annotaties kunnen alleen door de beheerder definitief uit de database
verwijderd worden.
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GEGEVENS
In deze sectie vindt u een uitgebreidere toelichting op de gegevens die in de
geometriedatabase zijn opgeslagen.

22 Principes

In de geometriedatabase zijn de volgende principes gehanteerd:
•

•

•
•

Een register van 3D geometrieobjecten – waarvan meerdere typen en
subtypen worden onderscheiden. Deze objecten worden ingevoerd in de
database vanuit GIS en BIM bronnen.
Een register van Eenheden – waarbij hoofdonderscheid tussen de
Onderhoudseenheid, de Technische eenheid, de Gebruikseenheid en de
Annotatie. M.u.v. de Onderhoudseenheid komen deze eenheden in de
database door invoeracties in de webinterface.
Tussen 3D objecten en Eenheden is een N:M (veel op veel) relatie
vastgelegd. Deze relatie wordt gemuteerd door acties in de webinterface.
Tussen 3D objecten onderling is een N:M (veel op veel) relatie vastgelegd.
Deze relatie wordt berekend op het moment van invoeren van de
geometrie en kan niet op een andere manier gemuteerd worden.

23 3D Objecttypen

In de database komen de volgende 3D objecttypen voor:
Objecttype
Perceel
Pand
Brutocontour
Ruimte
Bouwdeel

•

•

•

Betekenis
Kadastrale percelen
Pandcontouren op maaiveldniveau
Bruto volume van een bouwlaag – maakt tevens binnenbuitengrens zichtbaar
Individuele ruimten zoals door bouwkundige
begrenzingen bepaald
Bouwkundige-, installatietechnische- en andere
materiele onderdelen

Subtypen: onder Ruimte en Bouwdeel bestaan vele subtypen – deze
typologie kan in de toekomst nog uitgebreid worden; het onderscheid
tussen subtypen wordt in de grafische presentatie ondersteund door
kleuren.
Geometrie: Percelen en panden hebben 2D geometrie; Brutocontouren,
Ruimten en Bouwdelen hebben een vereenvoudigde 3D geometrie
waarmee de werkelijke vorm van het object zo goed mogelijk wordt
benaderd.
Bouwlagen: objecten van het type Perceel en Pand behoren altijd tot het
terrein. Objecten van de overige typen behoren altijd tot één specifieke
bouwlaag. De benaming van die bouwlagen is door het RVB in haar BIM
17

Digitaal Vastgoed RVB / 15 oktober 2020

•

bronmodellen bepaald en kan afwijken van ruimte- en
verdiepingsbenamingen die ter plaatse in het gebouw worden
gehanteerd.
Namen: binnen één en hetzelfde model hebben alle 3D objecten een
unieke naam die bij het aanmaken is toegekend; de naam van een 3D
object verandert niet zolang het bestaat, maar er kunnen wel nieuwe
objectnamen bij komen of bestaande objectnamen verdwijnen door het
respectievelijk toevoegen of verwijderen van 3D objecten.

Het 3D object heeft de volgende veldenstructuur:
Veldnaam
Bron

Lengte
max 80

#EH
Naam

integer
max 12

Laag

fixed 2

Type

max 12

Subtype

max 128

BinnenBuiten
Oppervlak

max 6

Hoogte

real

Peil

real

real

Betekenis
Automatisch: organisatienaam vooralsnog altijd
RVB als beheerder van 3D objecten
Automatisch: telling aantal 3D relaties
Automatisch: naam overgenomen uit
geïmporteerde GIS en BIM gegevens – uniek
binnen vastgoedcomplex
Automatisch: bouwlaag aanduiding overgenomen
uit geïmporteerde GIS en BIM gegevens (let op: -= TR)
Automatisch: type overgenomen uit
geïmporteerde GIS en BIM gegevens
Automatisch: subtype overgenomen uit
geïmporteerde GIS en BIM gegevens
Automatisch: overgenomen uit geïmporteerde GIS
en BIM gegevens
Afgeleid uit geometrie: horizontaal oppervlak
(m2) – uitsluitend i.g.v. polyline-geometrie
Afgeleid uit geometrie: verticale afmeting (mm) –
uitsluitend i.g.v. polyline-geometrie
Afgeleid uit geometrie: verticale positie (mm)
onderzijde object (Peil = 0 bepaald in
brongegevens)

24 Onderhoudseenheid
De database bevat een beperkte selectie van Condor gegevens. Deze gegevens
zijn afkomstig uit het systeem Condor en worden iedere werkdag geactualiseerd.
Mutaties in Condor zijn dus niet onmiddellijk zichtbaar in de GIS+BIM omgeving!
Eventuele onjuistheden in deze gegevens kunnen door de beheerder van Digitaal
Vastgoed RVB niet gecorrigeerd worden: dat kan uitsluitend via het reguliere
mutatieproces van Condor.
De Onderhoudseenheid heeft de volgende veldenstructuur:
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Veldnaam
Bron

Lengte
max 80

#3D
Element

integer
integer

Nr.

max 64

Omschrijving

max 64

Type

max 64

Aantal

integer

Omvang

max 16

Bouwjaar

integer

Eigenaar

max 16

Verantw.

max 16

Toelichting

onbeperkt

URL

max 512

Betekenis
Automatisch: organisatienaam vooralsnog altijd
RVB-CONDOR als beheerder van de gegevens in
het systeem Condor
Automatisch: telling aantal 3D relaties
Geïmporteerd uit Condor: elementcode –
uitsluitend dit veld verschijnt in de tooltips!
Geïmporteerd uit Condor: volgnummer om
elementen onder dezelfde code te onderscheiden
Geïmporteerd uit Condor: standaard omschrijving
behorend bij elementcode
Geïmporteerd uit Condor: specifieke soort of
fabricaat
Geïmporteerd uit Condor: aantal exemplaren van
het element
Geïmporteerd uit Condor: aanduiding van
afmeting, capaciteit etc.
Geïmporteerd uit Condor: jaar van installatie
element
Geïmporteerd uit Condor: eigenaar van het
element
Geïmporteerd uit Condor: partij verantwoordelijk
voor beheer en onderhoud van het element
Geïmporteerd uit Condor: bv. tekstuele
beschrijving van samenstelling en locatie van het
element
Verwijst naar pagina met gerelateerde gegevens
uit Condor: Verplichtingen, Waarnemingen en
Gereedmeldingen

25 Technische eenheid

De Technische eenheid is primair bedoeld om aan 3D objecten technische
specificaties te koppelen. Deze mogelijkheid is met name voor
onderhoudsbedrijven interessant maar ook andere pilotdeelnemers kunnen er
gebruik van maken.
De Technische eenheid heeft de volgende veldenstructuur:
Veldnaam
Bron

Lengte
max 32

#3D
Naam

integer
max 32

Omschrijving

max 64

Betekenis
Automatisch: organisatienaam afgeleid uit
gegevens gebruiker
Automatisch: telling aantal 3D relaties
Verplicht: naam (uitsluitend cijfers, letters, -, _)
uniek binnen combinatie vastgoedcomplex +
organisatie
Algemene categorie zoals onderscheiden door
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Omvang

max 32

Fabricaat
Type
Locatie

max 64
max 64
max 32

Kenmerk

max 32

Datum
Toelichting

max 16
onbeperkt

URL

max 512

onderhoudsbedrijf
Getal + dimensie (niet alleen capaciteit maar kan
bv. ook 'stuks' of 'm2' zijn)
Fabricaat
Type
Technische locatieaanduiding (hoeft niet overeen
te komen met FM ruimtenummers)
Bedoeld voor labels ter plaatse (bv. ID-plaatjes,
BAR of QR code op apparaten) – uitsluitend dit
veld verschijnt in de tooltips!
Datum (bv. van productie of installatie)
Hier kan de gegevenseigenaar meerdere velden
vanuit zijn eigen administratie samenvoegen
Padnaam beginnend met HTTP://, HTTPS://,
FILE:///

Technische eenheden kunnen geïmporteerd worden door iedere gebruiker die
daartoe rechten heeft – zie onder 20.

26 Gebruikseenheid

De gebruikseenheid is primair bedoeld om aan 3D objecten gegevens te
koppelen over het gebruik er van. Deze mogelijkheid is met name interessant
voor vastgoedgebruikers en facility management organisaties maar ook andere
pilotdeelnemers kunnen er gebruik van maken.
De gebruikseenheid heeft de volgende veldenstructuur:
Veldnaam
Bron

Lengte
max 32

#3D
Naam

integer
max 32

Omschrijving

max 64

Omvang

max 32

Afwerking

max 64

Inventaris

max 64

Gebruiker

max 32

Kenmerk

max 32

Betekenis
Automatisch: organisatienaam afgeleid uit
gegevens gebruiker
Automatisch: telling aantal 3D relaties
Verplicht: naam (uitsluitend cijfers, letters, -, _)
uniek binnen combinatie vastgoedcomplex +
organisatie
Algemene categorie zoals gebruikt door FM
partner of lokale gebruiker
Getal + dimensie (bv. vloeroppervlak,
werkplekcapaciteit etc. of combinaties daarvan)
Systematische aanduiding (bv. vloer-wandplafond)
Systematische aanduiding (bv. 'kantoor 4p',
'vergaderopstelling 12p')
Systematische aanduiding (bv. huurders of
afdelingen)
Bedoeld voor labels ter plaatse (bv.
nummerbordjes, BAR codes of QR codes op
ruimten) – uitsluitend dit veld verschijnt in de
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Datum

max 16

Toelichting

onbeperkt

URL

max 512

tooltips!
Datum (bv. van laatste wijziging afwerking of
inventaris)
Hier kan de gegevenseigenaar meerdere velden
vanuit zijn eigen administratie samenvoegen
Padnaam beginnend met HTTP://, HTTPS://,
FILE:///

Gebruikseenheden kunnen geïmporteerd worden door iedere gebruiker die
daartoe rechten heeft – zie onder 20.

27 Annotatie

De Annotatie is een eenheid bedoeld om tekstuele aantekeningen te maken die,
net als de andere eenheden, aan 3D objecten gerelateerd kunnen worden. In
tegenstelling tot de andere eenheden wordt een annotatie rechtstreeks in de
webinterface gemaakt (of gemuteerd) en ingevoerd.
De Annotatie heeft de volgende veldenstructuur:
Veldnaam
Bron

Lengte
max 80

#3D
Naam

integer
max 32

Gebruiker

max 32

Aanmaak
Mutatie
Status
Aan
Toelichting
URL

max 64
max 64
max 32
max 32
onbeperkt
max 512

Betekenis
Automatisch: organisatienaam afgeleid uit
gegevens gebruiker
Automatisch: telling aantal 3D relaties
Verplicht: naam (uitsluitend cijfers, letters, -, _)
uniek binnen combinatie vastgoedcomplex +
organisatie; indien niet door gebruiker ingevuld
wordt deze naam automatisch gegenereerd
Automatisch: gebruiker die laatste aanpassing in
annotatie heeft gedaan
Datum + tijd laatste eerste aanmaak annotatie
Datum + tijd laatste aanpassing annotatie
Verplicht uit statuslijst
Organisatie waaraan annotatie gericht is
De feitelijke annotatietekst
Padnaam beginnend met HTTP://, HTTPS://,
FILE:///
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BIJZONDERE ONDERWERPEN
28 IFC viewers

De exporteerbare IFC modellen zijn te bekijken met meerdere applicaties. Welke
applicatie voor u beschikbaar is hangt af van software keuzes die uw bedrijf of
organisatie heeft gemaakt:
•

•

RVB medewerkers: op de DWRnext is Solibri Model Viewer beschikbaar –
indien dat voor u nog niet het geval is dient u de applicatie aan te vragen
via uw leidinggevende.
Externen: indien u nog niet beschikt over IFC functionaliteit verwijzen we
u naar uw GIS+BIM contactpersoon.

29 Importfunctionaliteit

Via de knop Importeren komt u terecht op een pagina waar u gegevens in het
bestandsformaat CSV (Comma-Separated-Value) kunt aanbieden voor opname in
de database. Deze functionaliteit betreft twee typen CSV bestanden:
•
•

Eenhedenbestand (verplicht): hierin zijn alle te uploaden eenheden en hun
gegevens opgenomen.
Koppelbestand (facultatief): hierin zijn de koppelingen tussen die
eenheden en de 3D objecten opgenomen.

U kunt op deze manier niet alleen een bepaalde eenheid koppelen aan meerdere
3D objecten maar ook meerdere eenheden koppelen aan eenzelfde 3D object.
Indien de import faalt (bijvoorbeeld door overschrijden van maximale
veldlengtes of het gebruik van niet toegestane tekens) ontvangt u een
foutrapportage en vindt er geen enkele mutatie plaats in eerder namens uw
organisatie gekoppelde eenheden.
Een geslaagde upload houdt altijd een volledige vervanging in van de namens uw
organisatie aan het 3D model gekoppelde eenheden: op het moment van de
upload reeds aanwezige eenheden en hun relaties worden uit het 3D model
verwijderd! Uw eenhedenbestand en uw koppelbestand moeten dus bij iedere
upload alle eenheden en alle 3D koppelingen bevatten. Wij raden daarom aan om
uw importbestanden goed te bewaren voor toekomstig hergebruik.
Na een geslaagde upload worden de eenheden binnen enkele minuten
gepresenteerd op de website. Hierbij is in de kolom Bron herkenbaar namens
welke deelnemende organisatie (gegevenseigenaar) de upload heeft
plaatsgevonden – de Bron wordt afgeleid uit uw accountgegevens. Er wordt
tevens een nieuw IFC model aangemaakt waarin de gekoppelde eenheden zijn
toegevoegd.
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30 Importbestanden

Voor een geslaagde import dienen de CSV bestanden zorgvuldig te worden
voorbereid. Een veelgebruikte methode om CSV bestanden te produceren is met
Excel. Excel kent de mogelijkheid om een werkblad als CSV weg te schrijven via
de save-as-CSV functie.
Voor alle vastgoedcomplexen in het pilotproject beschikt het RVB over Excel
workbooks met een voor dit doel handige tab- en kolommenindeling. Daarin zijn
bovendien al verschillende gegevens van pilotdeelnemers opgenomen en
voorbereid voor CSV export. Indien U hiervan gebruik wilt maken moet u contact
opnemen met de beheerder van Digitaal Vastgoed RVB.
U kunt de importbestanden zelf een naam geven – bijvoorbeeld:
•
•
•
•

T-eenheden.csv: technische eenheden en hun gegevens
T-koppeling.csv: koppeling technische eenheden met 3D objecten
G-eenheden.csv: gebruikseenheden en hun gegevens
G-koppeling.csv: koppeling gebruikseenheden met 3D objecten

Aandachtspunten eenhedenbestand:
•
•

•

•
•

Op de 1e regel zijn de veldnamen opgenomen, pas vanaf de 2e regel staan
de feitelijk te uploaden gegevens.
De volgorde van de kolommen is niet van belang omdat alleen de
veldnamen op regel 1 worden gebruikt ter identificatie – de veldnamen
zijn niet case-sensitive.
U dient alle eenheden onder Naam een unieke naam te geven: die naam
mag in het eenhedenbestand slechts op één enkele regel voorkomen,
indien een naam meer dan één keer voorkomt of niet is ingevuld faalt de
import.
Als veldscheidingsteken mogen komma's, puntkomma's en tabs worden
gebruikt.
Er mogen velden leeg blijven, anders gezegd: er mogen op een regel
opeenvolgende veldscheidingstekens voorkomen (bijvoorbeeld ;;;).

Aandachtspunten koppelbestand:
•

•
•
•

Het koppelbestand mag op regel 1 veldnamen bevatten maar dat is niet
verplicht. U kunt dus meteen vanaf de 1e regel de feitelijk te importeren
gegevens invoeren.
De eerste kolom is gereserveerd voor de namen die u in de
corresponderende eenhedentab hebt gebruikt.
Vanaf de tweede kolom kunt u naast een eenheidnaam een willekeurig
aantal 3D objectnamen invullen.
Het is ook toegestaan om eenzelfde eenheidnaam op meerdere regels in te
vullen en op die regels verschillende 3D objectnamen in te vullen.
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•

Er kunnen dus op verschillende regels verschillende aantallen 3D
objectnamen zijn opgenomen, anders gezegd: ook hier mogen op een
regel opeenvolgende veldscheidingstekens voorkomen (bijvoorbeeld ;;;).
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