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Toelichting gebruik Flamco-Content LAB button

1 Doel

De Flamco-Content LAB button maakt het mogelijk om specifieke content rechtstreeks te selecteren uit de
database van Compano.

2 Systeemvereisten

• Autodesk Revit 2015 of hoger
• Internet verbinding
• Taal van de interface wordt afgestemd op de taalinstelling van de windows omgeving. NL
• wordt Nederlands, alle overige wordt Engels.

3 Installatie

Zodra het downloaden gereed is dan kan de installatie procedure opgestart worden. Tijdens het
installeren verschijnt onderstaande melding.

Druk vervolgens op Next.



4 Toelichting gebruik en inlog

Als de Wilo-Content LAB versie geinstalleerd is, dan verschijnt bij het opstarten van Revit in het pulldown
menu de optie ‘Content LAB’. Door deze optie te kiezen verschijnt een ribbon met de beschikbare
Content LAB-buttons.
 

Als deze optie voor het eerst op een systeem gebruik wordt, dan wordt gevraagd om aan te loggen.
Druk op “Nog geen login? Klik Hier”.



5 Zoeken in de catalogus
 

Het zoekscherm is gebaseerd op de Etim-structuur.
Links van het scherm zijn comboboxen op Etim-groep en Etim-klasse te selecteren.



Links worden de Etim-features getoond die voor de geselecteerde Etim-klasse van toepassing zijn. Van
deze Etim-features kunnen zoek-criteria worden opgegeven. Via de 1e optie ‘Criteria’ kan een
zoekcriterium opgegeven worden dat toegepast wordt over alle features’.

Om de opgegeven zoekcriteria te activeren moet op de ‘Zoeken’-button geklikt worden. Via de button
‘Reset Filter’ kunnen de zoek-criteria ongedaan worden gemaakt.

Rechts worden de artikelen getoond die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.

Door op het gewenste artikel te klikken wordt het artikel in Revit geladen.



6 Support

CLAB support volg de volgende stappen:
Support kunnen gesteld worden via www.clab-solutions.com. De klant wordt gevraagd de volgende
gegevens in te vullen.
• Company name
• Username
• CLAB name and version
• Phone number
• Email address
• A description of the issue
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We deliver products for plumbing and heating installers in over 70 countries. The distribution is handled by subsidiaries 

and wholesalers, who are familiar with the local market and thus can provide you with professional advice anytime. 


