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Functionaliteit
○  Initiële import van documenten: na het opzetten en
    inrichten van het Document Management Systeem
    (DMS) moet deze gevuld worden met de te beheren
    documenten. Veelal worden deze overal vandaan 
    gehaald. Een deel van die tekeningen - vooral 
    plattegrondtekeningen - bevatten referenties.    plattegrondtekeningen - bevatten referenties.

    Daarnaast is het zo dat als een AutoCAD-tekening
    met bijbehorende referenties wordt geïmporteerd
    in Meridian, ze meestal een nieuwe (door Meridian 
    bepaalde) naam krijgen. De in de tekening opgeslagen referentielink werkt dan niet meer. De   
    AutoCAD Reference Manager zoekt deze referentie op en herstelt het opgeslagen pad in de 
    tekening.

Externe referenties (XREF) zijn een van de belangrijkste toegepaste concepten binnen 
CAD-omgevingen. Het idee is eenvoudig: koppel het ene bestand (bron) aan het andere (doel), 
zodat wijzigingen in het bronbestand ook in het doelbestand worden weergegeven. Elke 
CAD-tekenaar zal dit basisconcept kunnen uitleggen, maar toch zien we regelmatig dat Xrefs 
worden genegeerd, misbruikt of simpelweg verkeerd toegepast. 

Naast het feit dat referenties het mogelijk maken om informatie goed te structureren, zorgen ze er Naast het feit dat referenties het mogelijk maken om informatie goed te structureren, zorgen ze er 
ook voor dat meerdere personen gelijktijdig aan een project kunnen werken. Terwijl de 
bouwkundige engineer werkt aan de onderlegger, kan de elektrotechnicus werken aan de 
elektrotechnische installatieplattegrond. Door de referentie regelmatig te updaten ziet de elektro 
engineer vanzelf de laatste stand van zaken bij de bouwkundige collega. 

Referenties ondersteunen dus het opzetten van een goede en werkbare informatiestructuur en 
dienen dan ook altijd goed te werken.

De AutoCAD De AutoCAD Reference Manager module wordt in drie situaties toegepast:
  1. Bij de initiële import van (een groot aantal) documenten
  2. Het uitgiftebeheer
  3. Bij het archiveren van een tekening
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Eyeonim
Eyeonim is IT-dienstverlener en in 2016 opgericht door drie consultants die samen meer dan 50 
jaar ervaring hebben binnen hun vakgebied. Als organisatie willen we de uitdagingen van 
vandaag, maar vooral die van de toekomst bij onze klanten in kaart brengen en oplossen. 

Eyeonim is gespecialiseerd in het oplossen van informatiemanagementvraagstukken rondom het Eyeonim is gespecialiseerd in het oplossen van informatiemanagementvraagstukken rondom het 
beheren en onderhouden van gebouwen, gebouw gebonden installaties, productiemiddelen en 
engineeringprojecten.

Situaties waarin de AutoCAD Reference Manager van pas komt
○  Indien er net is gestart met het vullen van een DMS.
○  Als er regelmatig nieuwe sets aan tekeningen worden aangeleverd.
○  Indien er redelijk grote hoeveelheden bestanden worden uitgewisseld met externe partijen.
○  Indien een opdrachtgever moet zorgen dat de wijzigingshistorie van tekeningen volledig aan 
    de regelgeving wat betreft de track- en traceability voldoet.

Voordelen
○  Het herstellen van referenties in tekeningen is een zeer tijdrovende bezigheid. De te besparen
    tijd loopt al snel op tot 5 minuten per tekening.
○  Referenties in tekeningen worden automatisch gecontroleerd en (indien mogelijk) zelfs 
    gerepareerd.
○  Deze controle- en herstelstap kan worden geïntegreerd in een Meridian-workflow zodat het
    dagelijkse uitgifteproces ook maximaal ondersteund wordt.    dagelijkse uitgifteproces ook maximaal ondersteund wordt.
○  Er wordt geborgd dat men voldoet aan geldende wet- en regelgeving met betrekking tot 
    het archiveren van informatie.

○  Uitgiftebeheer: als een tekening wordt uitgegeven aan een externe partij, zullen ook de 
    bijbehorende referenties mee uitgeleverd moeten worden zodat dat de engineer met de 
    tekening aan de slag kan. Het is dan de verantwoordelijkheid van de engineer om de 
    referentie op de juiste plek neer te zetten. De wijze van uitwisselen en de manier waarop de 
    informatiestructuur is opgezet bepalen hoe moeilijk deze klus is. 

    Bij terugkomst van de tekening dient te worden gecontroleerd of de referentie nog in orde is.    
    Zo niet, moet deze worden hersteld. De AutoCAD     Zo niet, moet deze worden hersteld. De AutoCAD Reference Manager kan deze taak voor de    
    documentcontroller of uitgiftebeheerder uitvoeren. 

○  Archiveren van een tekening: een speciale situatie ontstaat wanneer een DWG met referenties 
    wordt gearchiveerd. Na het verplaatsen van het master- of moederbestand vanuit het gebouw- 
    of masterdossier naar het archief blijft de referentie verwijzen naar de actuele tekening in het 
    gebouw- of masterdossier. De AutoCAD Reference Manager zal ervoor zorgen dat het 
    gerefereerde bestand wordt opgenomen in de gearchiveerde master. Zo ziet men altijd die 
    specifieke situatie van het moment van archiveren teru    specifieke situatie van het moment van archiveren terug.


