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Introductie 

De BouwConnect Bibliotheek (BCB) 7.2 is onderdeel van de software release 2017-2. In deze 
release notes vindt u informatie over de aanpassingen in de software van release 7.2 ten 
opzichte van de release 7.0 (2017-1). Release 2017-2 is beschikbaar sinds oktober 2017. 

Nieuw en verbeterd  

Kleuren 
▪ Een aanpassingen in de kleur van een product wordt nu ook in het 3D-model verwerkt. Zowel 

in de viewer als in de export naar CAD-pakketten. Voor eenvoudige abstracte producten zijn 
al koppelingen gelegd. Complexe producten en producten van fabrikanten worden nog 
verwerkt. Als een kleuraanpassing mogelijk is, verschijnt deze optie in het overzicht van 
Eigenschappen. Klik op de eigenschap “kleur” om aan te passen. (Zie afbeelding hieronder.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interface 
▪ Teksten van filteropties in de linker kolom kunt u helemaal lezen door de optie aan te wijzen 

met uw cursor. Er verschijnt dan een tooltip.  (Zie afbeelding op de volgende pagina.) 

▪ Producten die net uit productie zijn, worden nu ook in de afbeeldingen-interface nog 
getoond. 

▪ Bij het zoeken op eigenschappen wordt in een drop-down lijst getoond welke waarden van 
deze eigenschap nog voorkomen in de lijst van producten waarin u zoekt. (Zie op de volgende 
pagina.) 
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                                                      tooltip bij filteropties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beschikbare waarden van de producteigenschap                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ De dialogen voor gebruikersinstellingen in het gebruikerspaspoort zijn samengevoegd en 

opnieuw vormgegeven. 
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BouwConnect voor AutoCAD en Revit 

▪ Revit 2018 wordt ondersteund. 

▪ Autocad 2018 wordt ondersteund. 

▪ Het meten van een kozijn uit de wizard in de Toetsingsmodule voor AutoCAD wordt 
automatisch verwerkt. 

BouwConnect voor IFC 

▪ 3D-export naar IFC is verbeterd. 

 
Opgeloste bugs 
▪ Uitlijning en positionering van teksten is verbeterd. 

▪ Binnendeuren en kozijnen hadden naar Revit geen draairichting-symbool. 

 

Nieuwe data 

Nieuwe en verbeterde fabrikantgegevens 
- Alsecco geüpdatet 
- Artiteq ophangsystemen 
- Cemplaat beplating en isolatie 
- Colt geüpdatet 
- Deceuninck geüpdatet 
- Gebr. Bodegraven uitgebreid en 

geüpdatet 
- Holonite geüpdatet 
- Inventum geüpdatet 
- Knauf geüpdatet 
- Lödige Pegasos toegevoegd 
- Luxlight geüpdatet 
- Magma geüpdatet 
- Mosa geüpdatet 
- Nelskamp geüpdatet 
- Radson geüpdatet 
- Roval geüpdatet 
- Saval geüpdatet 
- Strikolith geüpdatet 
- Theuma geüpdatet 
- Thermoshield verf 
- Verano geüpdatet 
- Vlakkelichtkoepel.nl geüpdatet 
- Wienerberger geüpdatet 

 

Nieuwe en verbeterde abstracte gegevens 
- Funderingsring 

- Groepenkast  
- Bestekken verbeterd 

- Extra tegelarceringen toegevoegd 
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