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Buổi 1: THIẾT LẬP BAN ĐẦU VÀ LÀM VIỆC VỚI MÔ HÌNH MẠNG LAN 

1. Thiết lập hệ thống lưu trữ dự liệu dự án 

+ Thiết lập cây thư mục lưu trữ 

+ Cách đặt tên file, tên cấu kiến, tư viện 

+ Thiết lập Template cho dự án 

2. Tìm hiểu về công cụ Group và chia sẽ file qua mạng lan (làm việc với nhóm nhỏ): 

+ Khởi tạo, tổ chức file Group 

+ Link file và chia sẽ qua mạng lan 

+ Cập nhật và tổng hợp file 

 

1 

 

Buổi 2: LÀM VIỆC NHÓM (TEAM WORK) 
1. Tìm hiểu và khởi tạo file trung tâm (làm việc với hệ thống Sever – mô hình công ty) 

+ Định nghĩa file trung tâm, cách thức làm việc 

+ Phân chia gối công việc 

+ Tạo file trung tâm 

+ Phân quyền, thoát quyền 

2. Làm việc với file trung tâm: 

+ Các điều cần tránh, cách phân chia công việc trong file trung tâm (bộ môn kết cấu, kiến trúc, MEP,…) 

+ Quản lý hiện thị các đối tượng mô hình thông qua gối công việc 

+ Tạo file local cho người dùng 

+ Đồng bộ dữ liệu từ file local 

+ Tạo file bình thường từ file trung tâm 
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Buổi 3,4 : PHỐI HỢP MÔ HÌNH BIM CÁC BỘ MÔN (COORDINATION) 
1. Thiết lập quản lý cây thư mục (Project Browser): 

+ Sắp xếp các view mặt bằng 

+ Sắp xếp các view mặt đứng 

+ Sắp xếp các view mặt cắt 

+ Sắp xếp các view 3D 

2. Phối hợp các bộ môn (Coordination): 

+ Tổ chức thư mục lưu trữ quản lý file các bộ môn 

+ Tạo file combine và link, copy monitor lưới trục và level 

+ Các bước link mô hình kiến trúc, kết cấu, MEP 

+ Tạo View Template khống chế hiển thị file_Link 

+ Kiểm tra xung đột giữa các bộ môn, lập file báo cáo sử dụng view 3D&2D 

+ Bóc tách khối lượng trên file link  

+ Xuất mô hình Combine sang phần mềm quản lý thi công NavisWork 
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VÀI NÉT CHÍNH VỀ KHÓA HỌC 
 

I. Giới thiệu sơ lƣợc về phần mềm: 

Revit là phần mềm của hãng  Autodesk trong lĩnh vực đồ họa xây dựng. Đây là một 

BIM-Tools rất mạnh cho thiết kế xây dựng mô hình BIM-3D phục vụ cho thiết kế 

kiến trúc, xây dựng. 

II. Đối tƣợng tham gia khóa học: 

Khóa học này phù hợp với các bạn Kỹ sƣ, Họa viên, làm việc trong lĩnh vực thiết kế 

xây dựng. Và đặc biệt với ai yêu thích lĩnh vực công nghệ mới BIM và đồ họa 

trong xây dựng. 

III. KHÓA HỌC SẼ GIÚP CÁC BẠN: 

1. Hiểu về cách thức tổ chức file trong chương trình Revit. 

2. Giúp cho các bạn hiểu được cách tận dụng các mô hình Bim có sẵn của các bộ 

môn khác (kết cấu, kiến trúc, MEP) để tổng hợp lại thành một mô hình BIM hoàn 

chỉnh của tất cả các bộ môn. 

3. Kiểm tra được các sung đột trong quá trình thiết kế giữa các bộ môn. 

4. Nắm được nguyên tắc sắp xếp tổ chức các công tác trong một mô hình làm việc 

đồng thời có nhiều thành viên (Team Work). 

5. Xây dựng được hệ thống lưu trữ file của dự án, tổ chức cây thư mục, các qui luật 

đặt tên. 

IV. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHÓA HỌC: 
 

 

 

Hình 1. Tài liệu tham khảo áp dụng trong khóa học 
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Hình 2. Xây dựng cây thư mục của dự án 
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Hình 3. Xây file trung tâm, tổ chức công việc các thành viên trong team 
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Hình 4. Phương thức tổ chức các file, các bộ môn trong mô hình BIM 

 

Hình 5. Xây dựng cách thức đặt tên File khi triển khai dự án 
 


