
QuikStart Beginnend Gebruiker - Algemeen

De werking van Vabi Elements in een vogelvlucht



QuickStart Elements | Introductie 

Welkom op de startpagina van Vabi Elements!

Start of open een project.  
Gebruik Project wizard om 
snel een project op te 
zetten

Meld je aan voor de 
nieuwsbrief om op de 
hoogte te blijven!

Service Desk
Bij vragen of problemen 
met de software kun je 
altijd contact opnemen 
met de service desk. 

Tip: Gebruik F1 voor de 
Online Help

Voorbeeld .dxf .dwg
.skp en .ifc
Deze map bevat naast de 
voorbeeld projecten van 
Vabi Elements ook 
voorbeeldfiles .DWG .DXF 
.SKP en .IFC die kunnen 
worden geïmporteerd.  
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Menu-items

Fouten / Uitvoer

Fouten/Uitvoer
Deze berichten houd je  op 
de hoogte bij fouten, 
waarschuwingen en/of een 
berekening goed is 
uitgevoerd.

2 Menu-items
Hier zijn alle menu-items te 
zien, die bij de gekozen 
processtap horen.

3 Lijst met 
Hulpmiddelen of 
Sjablonen
De hulpmiddelen of 
sjablonen die bij het 
gekozen het menu-item 
horen, kunnen in dit veld 
worden aangemaakt; 
materialen, constructies 
e.d.

Het scherm van Vabi Elements is
opgedeeld in verschillende velden. Deze
indeling in voor het hele programma
gelijk.

4 Invoergegevens
Vul hier alle gegevens in 
van het hulpmiddel of 
sjabloon.

1 Processtappen
Dit zijn de stappen die je 
moet volgen om een goede 
berekening te maken.

Menubalk
Het menubalk bevat alle 
standaard acties

Indeling



Rode draad
Het stappenplan is de rode draad door
het programma.

Eerst worden de gegevens ingevoerd,
waarna de geometrie wordt opgezet. Na
deze stap wordt de geometrie aan de
invoer gekoppeld en kan er worden
gerekend.

Volg het stappenplan
Het is aan te raden om het stappenplan
te volgen en eerst hulpmiddelen en
sjablonen aan te maken en daarna te
tekenen. Op deze manier worden alle
default ingestelde sjablonen en
hulpmiddelen direct gekoppeld.

Er kan ook voor gekozen worden om
eerst de geometrie op te zetten. De
sjablonen moeten dan achteraf worden
gekoppeld aan de juiste ruimten.
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De werkwijze van Vabi Elements Processtappen

1. Invoeren

2. Tekenen

3. Koppelen

4. Rekenen

1

1

1

2

3

4



QuickStart Elements | Introductie 

1. Invoeren

2. Tekenen

3. Koppelen

4. Rekenen

De processtappen zijn in 
Vabi Elements eenvoudig te 
herkennen!

Processtappen



Invoeren

Projectgegevens
Vul de algemene gegevens in van
het project, zoals de opdrachtgever
en de adviseur. Deze gegevens
worden komen terug in de uitvoer
rapportages.

QuickStart Elements | Invoeren Projectgegevens

Stap 1: 
Kies processtap  Projectgegevens

Stap 2: 
Kies een onderdeel uit de menu-
items.

Stap 3: 
Gewenste gegevens invoeren, 
wijzigen en/of importeren.

2 
3 

1 

Tip: Online Help
Wanneer je op een willekeurig
invoerveld klikt en vervolgens op de F1
toets, kom je automatisch in het juiste
hoofdstuk in onze Online Help!

http://help.vabi.nl/elements/nl/


Toon: 
Door het integrale ontwerp van 
Vabi Elements kan met meerdere 
modules tegelijkertijd worden 
gewerkt. Vink aan welke modules 
berekend moeten worden.

Accentueer:
De geaccentueerde modules 
worden blauw, zodat er duidelijk is 
welke invoergegevens bij de 
geaccentueerde module horen.

Tip: Werk overzichtelijker door
alleen de modules aan te zetten die
je nodig hebt. De invoervelden die
je niet nodig hebt worden niet
weergegeven.

QuickStart Elements | Invoeren Projectgegevens

Projectgegevens
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Maak een nieuw item 
aan, kopieer, verwijder, 
zoek of importeer 
vanuit de bibliotheek

Hulpmiddelen

Een constructie is 
opgebouwd uit 
verschillende 
materialen.



Een sjabloon kan aan meerdere 
ruimtes (of gebouwen) gekoppeld 
worden. 

Gebouw-sjablonen

Ruimte-sjablonen

QuickStart Elements | Invoeren

Kies welke constructies 
(automatisch) worden toegewezen 
aan welke bouwdelen
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Tekenscherm

Meldingen
Informatie tekenfuncties | afmetingen

Informatie

Tekenfuncties

Geometrie

Intelligente Geometrie
De 3D geometrie van Vabi 
Elements is een intelligent model, 
waar allerlei gegevens uitgehaald 
worden voor het maken van een 
berekening. Wanneer een volume 
is getekend, wordt automatisch 
het constructietype toegekend en 
alle dimensies berekend.

Denk in volumes
Vabi Elements werkt in volumes, 
om zo nauwkeurig mogelijk te 
rekenen en om fouten te 
voorkomen. Hierdoor is het niet 
mogelijk om losse vlakken en 
lijnen te tekenen.  Er kunnen wel 
hulplijnen worden getekend, 
waarlangs een ruimte 
bijvoorbeeld kan worden gesplitst. 

QuickStart Elements | Tekenen geometrie

Kies een tekenfunctie 
om een ruimte te 
tekenen.

Tip: Ga naar onze 
Online Help voor de uitleg
van elke tekenfunctie en
Bekijk ons YouTube-kanaal
voor veel tips over de
geometrie in Vabi Elements.

http://help.vabi.nl/elements/nl/#!Documents/geometrie.htm
https://www.youtube.com/user/vabisoftware


Importeren

QuickStart Elements | Importeren geometrie

Wizards
Eenvoudige wizards om snel een globaal 
geometrisch model op te zetten. Kies zelf 
eenvoudige parameters als de vorm, 
percentage raam, aantal verdiepingen en 
genereer het model in Elements.

BIM Connect
Met de module BIM Connect (onderdeel 
van de gebouwprestatiesuite) kan 
eenvoudig de geometrie uit een IFC model 
worden overgenomen.

2D onderlegger en CAD
Ook 2D CAD kan worden geïmporteerd of 
eenvoudig als onderlegger worden 
gebruikt. Afbeeldingen kunnen ook als 
onderlegger worden ingeladen.



Ljist met ruimten

Geometriehulpscherm

QuickStart Elements | Koppelen 

Eigenschappen 
niveau
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Wijzig hier eventueel het 
sjabloon dat automatisch is 
toegewezen. 

Wijzig hier eventueel het 
sjabloon dat automatisch is 
toegewezen. 

Bij bouwdelen kun 
je de constructie en 
keerzijde wijzigen.

Het geometriehulpscherm weergeeft welke 
ruimte is geselecteerd. 
Óf selecteer hier op een ruimte en zie in de 
lijst om welke ruimte het gaat.



Rekenstatus

Meldingen

Maak per module een berekening 
Let op: alleen de modules die in 
projectinstellingen zijn geactiveerd 
doorgerekend kunnen worden.

QuickStart Elements | Rekenen

Resultaten

Rood: is een foutmelding, waardoor Elements niet verder kan 
met een berekening.
Geel: is een waarschuwing dat Elements zelf heeft kunnen 
oplossen, maar wat wel van belang is voor een beter resultaat.
Blauw: geeft een melding wanneer een handeling is geslaagd.



Selecteer hier welke 
resultaten van welke 
module je wilt zien.

QuickStart Elements | Rekenen



Veel plezier met


