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Workflow Batch Plot 

Doel 
Het volledig automatisch creëren van pdf-bestanden uit separate dwfx-bestanden.  

Eenmalige voorbereiding 
1. Installeer PDF Creator via http://www.pdfforge.org/pdfcreator/download. Kies voor de FREE 

optie: 

 

  

http://www.pdfforge.org/pdfcreator/download


2. Open PDFCreator en voer in ieder geval de volgende instellingen door: 

 

Toelichting op nummers uit screenshot: 

1) Zorgt ervoor dat je niet voor ieder aan te maken pdf-bestand de locatie hoeft te 

specificeren. 

2) Zorgt ervoor dat het pdf-bestand  dezelfde naam krijgt. 

3) De locatie dat een nieuw gecreëerd pdf-bestand  krijgt. 

4) Regel voor het wel of niet overschrijven van bestanden. 

Verder zou je bijvoorbeeld het openen van een bestand na opslaan nog uit kunnen zetten. 

Vergeet niet de gewijzigde instellingen op te slaan. 

  



DWFx-bestanden 
Maak de benodigde DWFx-bestanden in Revit: 

1. Ga naar Exporteer DWF/DWFx: 

 

  



2. Selecteer een reeds aangemaakte set of specifieke sheets: 

 

3. Zet Combine selected views and sheets into a single dwf file uit: 

 

  



Design Review 
1. Start de Batch Print Wizard 

 

2. Voeg de gewenste dwfx-bestanden toe: 

 

  



3. Selecteer alle tekeningen en klik op Print Setup: 

 

4. Stel de Print Setup vervolgens als volgt in: 

 

Let op: instelling Scale = 100%, want 1:1 met betrekking tot een tekening die reeds A0 is, dit heeft 

dus NIETS te maken met de schaal van de tekening zelf. 



5. Klik vervolgens op Next: 

 

6. En op Print: 

 

Dat was het. Veel plezier ermee! 

 



Aanvullend(e instellingen) 

Extra papierformaten toevoegen 
1. Ga naar Apparaten en printers in Configuratiescherm en klik op Eigenschappen van 

afdrukserver: 

 

  



2. Maak een nieuw papierformaat aan. Let op! Geef de breedte van de tekening bij de Hoogte 

op en de hoogte bij de Breedte: 

 

3. Klik op OK 

Je bent nu klaar. Veel plezier! 

  



Samenvoegen van pdf-bestanden 
Een prettige tool voor het samenvoegen (of splitten) van pdf-bestanden is PDFsam: 

http://pdfsam.org/downloads. Kies voor PDFsam Basic. Deze tool geeft je alles wat je nodig hebt: 

 

 

http://pdfsam.org/downloads

