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Workshop iModels Publiceren 

Gebruikte tools 

In deze workshop wordt gebruik gemaakt van verschillende tools. Hieronder een overzicht. 

Voor het publiceren van iModels: 

• MicroStation CONNECT Edition1 

• Bentley Map Mobile Converter (onderdeel van Bentley Map CONNECT Edition)2 

Voor het bekijken van iModels: 

• Bentley Navigator (off-line) – voor de iModels geproduceerd met MicroStation 

• Bentley Map Mobile (off-line) – voor de iModels geproduceerd met de Map Mobile 
Converter 

Niet-Bentley tools: 

• SQLite (https://www.sqlite.org/index.html)3 

• DB Browser for SQLite (https://sqlitebrowser.org/) 

• Microsoft PowerShell – standaard onderdeel van Windows 104 

• SQLite extensie voor PowerShell (System.Data.SQLite)5 

Voorbeeldbestanden 

Op de PCs die gebruikt worden staat vind je in de Documents folder een sub-folder genaamde 
Workshop iModels Publiceren. Hierin staan alle bestanden die we gebruiken in de workshop. 

Gebruiksvoorwaarden: deze bestanden worden door Bentley voor deze workshop ter beschikking 
gesteld. Het is niet toegestaan deze bestanden voor hergebruik mee te nemen zonder uitdrukkelijke 
toestemming van Bentley. 

                                                           
1 Hoewel we deze tools gebruiken met de CONNECT Edition generatie producten, zijn alle stappen van de 
workshop ook met de V8i generatie producten uit te voeren. 
2 Zie vorige opmerking – deze tools zijn ook voor V8i beschikbaar. 
3 Voor download en installatie, zie bijvoorbeeld: http://www.sqlitetutorial.net/download-install-sqlite/  
4 Om PowerShell te kunnen gebruiken moeten de rechten op de PCs op de juiste manier zijn ingericht. Zie ook 
bijlage A. 
5 Om SQLite met PowerShell te kunnen gebruiken is deze bibliotheek noodzakelijk. Zie ook bijlage B 

https://www.sqlite.org/index.html
https://sqlitebrowser.org/
https://system.data.sqlite.org/index.html/doc/trunk/www/downloads.wiki
http://www.sqlitetutorial.net/download-install-sqlite/
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Publiceren vanuit MicroStation 

1. Het publiceren van MicroStation is gebaseerd op het Publish i-models(s) dialoogvenster: 

 

2. Kies een van de voorbeeld bestanden en voer een publicatie uit met de volgende instellingen: 

• Create a single package: aan 

• Create a iModel version: 1.6 
3. Bekijk het resultaat in de Explorer: 

 

Naast het oorspronkelijke DGN-bestand, zijn verschillende “i.dgn” bestanden aangemaakt, en een 
“i.model” bestand. Ook is er mogelijk een tekstbestand aangemaakt met eventuele foutmeldingen of 
problemen die tijdens het publiceren zijn opgetreden. 
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Gebruiken van de data in Navigator 

Om het aangemaakte bestand in Navigator te bekijken: 

1. Start Bentley Navigator. 

 

Zie dat de applicatie standaard wordt uitgeleverd met drie voorbeeldbestanden. 

2. Click op de browse knop… 

 

3. Kies in het volgende scherm de “Computer/Local Computer” optie. 

 

Zie in dit dat naast de computer mogelijk een zogenaamde Personal Share optie is te zien. Dit is een 
oude optie die nog wel bestaat maar vervangen is door een eigen site op 
https://connect.bentley.com/ van de via de CONNECtion Client ingelogde gebruiker. Bij de volgende 
versie van Navigator zal deze optie niet langer betaadn 

https://connect.bentley.com/
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4. Navigeer naar de folder “Workshop iModel Publiceren\MicroStation” en open het Plant.imodel 
bestand. 

 

5. Bij het openen van het bestand kan gekozen worden uit een van de views van het 
oorspronkelijke bestand 

 

Naast views die open zijn, is het ook mogelijk om “Saved Views” aan deze lijst toe te voegen. 
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6. Bekijk het iModel in Navigator met behulp van de verschillende opties. 

 

Delen en Gebruiken van de data in de cloud 

Het is mogelijk om via de omgeving van https://connect.bentley.com/SelectProject/Index iModels te 
delen met collega’s of andere Bentley-gebruikers (indien gewenst). 

 

https://connect.bentley.com/SelectProject/Index
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Het wordt bijvoorbeeld ook mogelijk iModels via dit platform ook met web-technologie te 
benaderen. 

 

Ten slotte komt binnenkort ook de integratie met iModelHub, waarin het publiceren van iModels 
door middel van zogenaamde bridges vanuit een desktopomgeving op de iModels aansluit. 

 

Automatiseren van het publicatieproces 

Naast het interactief publiceren van iModels, is het ook mogelijk om het proces te automatiseren. 
Hiervoor zijn andere tools nodig. De Bentley Map Mobile Converter is hier een voorbeeld van. 
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1. Ga naar de folder “Workshop iModels Publiceren\Map\cmd” en open het ConvertTo-
iModelEastcity.cmd bestand in Notepad of een andere tekst editor. 

 

2. Open in dezelfde folder een CMD or PowerShell scherm. 

 

3. Voer .\ConvertTo-iModelEastcity.cmd in and druk op de <Return> toets om het conversieproces 
te starten. 
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4. Ga naar de folder “Workshop iModels Publiceren\Map\cmd”  en bekijk het resultaat in de 
Explorer: 

 

Naast het .imodel bestand is ook een .idgndb bestand aangemaakt. Dit is een tussenbestand met de 
niet gecomprimeerde data. 

Gebruiken van de data in Bentley Map Mobile 

Om het aangemaakte bestand in Navigator te bekijken: 

1. Start Bentley Map Mobile. 

 

Zie dat de applicatie standaard wordt uitgeleverd met een voorbeeldbestand. 

2. Click op de browse knop… 
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3. Kies in het volgende scherm de “Computer/Local Computer” optie. 

 

4. Navigeer naar de folder “Workshop iModel Publiceren\Map\imodel” en open het 
EastCity.All.imodel bestand. 

 

5. Bekijk het iModel in Map Mobile met behulp van de verschillende opties. 

Alternatieve Manieren om met iModels om te gaan 

1. Ga naar de folder “Workshop iModels Publiceren\Map\cmd”  en bekijk het resultaat in de 
Explorer: 
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2. Open het EastCity.All.imodel bestand met DB Browser for SQLite 

 

3. Open het EastCity.All.idgndb bestand met DB Browser for SQLite 

 
4. Vergelijk de beide SQLite databases 

Op basis van de vergelijking wordt duidelijk wat de potentie is van het gebruik van iModels ook 
buiten de Bentley omgeving veel potentie heeft. Dit zijn voorbeelden van rapportages met behulp 
van SQLite en PowerShell: 
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Alle attributen van een feature/object van hetzelfde type: 

 
Histogram van de distributie van waarden van een atttribuut (type leiding) op basis van aantallen. 

 
Histogram van de distributie van waarden van een atttribuut op basis een ander attribuut (type 
leiding en gemeten lengte). 
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