
HANDLEIDING

Deze handleiding geeft stap voor stap 
aanwijzingen voor betere communicatie
in BIM software Trimble Connect met 
BCF. 

BIM Collaboration Format (BCF) is een 
open standaard die wordt ontwikkeld en 
beheerd door buildingSMART International.

Versie 1.0 [09-02-2022]

Bij het opstellen van deze instructies is uitgegaan van: 
Trimble Connect for Browser actief d.d. 2022-02-09.



2.4 Delen
Issues delen via BCF bestanden
In Trimble Connect worden issues aangemaakt middels ToDo’s. Een 
overzicht van deze ToDo’s is binnen een project op de startpagina te vinden 
via het zijvenster ToDo.

Onderneem de volgende stappen om issues uit een BCF bestand te openen:
• Upload het BCFZIP bestand in een willekeurige map in de verkenner in uw 

Trimble Connect project. 
• Na uploaden zal het BCFZIP bestand automatisch geconverteerd worden 

naar een ToDo en terug te vinden zijn in het overzicht van ToDo’s [1].

Onderneem de volgende stappen om issues te delen:
• Open de ToDo’s via het zijvenster in het project [1].
• Selecteer de gewenste ToDo’s welke gedeeld moeten worden [2]. 
• Exporteer de issues naar een BCF bestand door het commando ‘Naar BCF 

exporteren’ [3] te selecteren in het rechter eigenschappenvenster.
• Het BCF bestand wordt aangemaakt en u ontvangt een email zodra deze 

klaar staat om te downloaden [4].
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Let op: 
• ToDo’s kunnen enkel naar BCF worden geconverteerd en geëxporteerd via 

Trimble Connect for Browser.
• Trimble Connect ondersteunt BCF 2.0 formaat voor het importeren.
• De downloadlink met het BCF bestand is 72 uur geldig na het aanmaken hiervan. 
• Trimble Connect ondersteunt BCF 1.0 formaat voor het exporteren naar BCF. 



3.1 Naamgeving

Vul hier [1] een titel in met een unieke naam.
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3.2 Omschrijving

Geef een heldere omschrijving [2] van het probleem. 

3.3 Status

Na het opslaan [3] van de ToDo kan er ook een status 
meegegeven worden aan de ToDo. De ToDo kan gewijzigd 
worden [4] en vervolgens wordt hier [5] de status toegekend. Om 
dit vervolgens opnieuw op te slaan [6].

3.4 Verantwoordelijkheid

Geef hier [7] aan wie verantwoordelijk is voor dit issue. In Trimble 
Connect kunt u afzonderlijke projectleden toewijzen of vooraf 
gedefinieerde groepen van deelnemers. 
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3.5 Objecten

Bij het aanmaken van de ToDo, selecteer objecten in het 3D venster, ze lichten op. De geselecteerde objecten zijn direct 

gekoppeld aan de ToDo.

Dit later bewerken kan ook. Open desbetreffende ToDo [1] & [2], selecteer de gewenste objecten [3] en (ont)koppel de 
objecten alsnog [4]. 
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3.6 Afbeeldingen

Via een bijlage kan er een venster worden toegevoegd 
aan desbetreffende ToDo. 
Druk op de knop toevoegen [1] van een bijlage. 
Druk op het tabblad vensters [2] en selecteer het 
gewenste venster [3]. 
Druk op ‘Bijlage toevoegen’ [4] en de afbeelding is 
gekoppeld aan de ToDo [5].
De afbeelding kan bijgewerkt worden door het 
modelvenster te wijzigen en vervolgens op ‘Refresh’ [6]
te drukken.

3.7 Reactie

Bij ‘Commentaar toevoegen…’ [7] kan er een reactie 
worden gegeven.

Tip: Het is niet benodigd om te melden dat het issue is 
opgelost. Hiervoor wordt de status aangepast.
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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.

Auteurs Trimble Connect: Frans van Bekkum en Erwin van Rijbroek 


