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View Templates

- Wist u dat de weergave van bijvoorbeeld 
      een plattegrond opgeslagen kan worden?
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Wist u dat de weergave van bijvoorbeeld een plattegrond opgeslagen kan worden? Wist u dat de opgeslagen instellingen toegepast 
en gekoppeld kunnen worden aan een andere kijkrichting? Wist u dat dit veel tijd kan besparen?

Hoe en waarom?
Van bijvoorbeeld een plattegrond wil men verschillende weergaves hebben. 
Er kan een weergave zijn voor een verkoopbrochure, een maatvoeringsplan 
of een constructieve weergave. Iedere weergave heeft zijn eigen instellingen, 
zoals schaal, visualstyle, viewrange en objecten die aan of uit staan.

Dit kan men in een view regelen en opslaan als een viewtemplate. Na het in-
stellen van de verschillende items van de view kan men in de Project Browser 
een viewtemplate maken:

“3B Werkmethodiek past goed bij  
  Revit en biedt goede ondersteuning 
  voor BIM”.
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Volg ons op:

Het toekennen van een viewtemplate aan een andere view gaat ook via de Project Browser:

Hierdoor wordt het uiterlijk van de view aangepast aan de instellingen van de viewtemplate. Op deze manier is het eenvoudig om de ver-
schillende views hetzelfde uiterlijk te geven. Momenteel is het zo, dat wanneer er instellingen bij de viewtemplate gewijzigd worden deze 
NIET automatisch doorgevoerd worden. Er is namelijk geen koppeling tussen de view en de viewtemplate.

Wat nu?
U kunt een koppeling maken tussen een view en een viewtemplate.
Bij de parameter Viewtemplate van een view kunt u de juiste template instellen:

Indien er viewtemplates aan een view gekoppeld zijn, kunt u dat zien in het overzicht van de viewtemplates.

Als er nu wijzigingen plaatsvinden in de viewtemplate, wordt dat op 2 views uitgevoerd.

Succes en veel plezier!


