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BIM OCH PARAMETRISKA
BIM-OBJEKT.
SKAPA, DELA OCH SAMARBETA
BIM (byggnadsinformationsmodellering) innebär både tids- och kostnadsbesparingar för designers eftersom det
gör det möjligt för dem att skapa, samarbeta och dela 3D-bilder av fysiska produkter och tjänster. BIM gör det
lättare för användare att hitta produkterna de söker digitalt och integrera dem i de ursprungliga designmodellerna,
vilket sparar både tid och pengar.
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ÖVERSIKT
BIM-objekt har revolutionerat byggindustrin

BIM – EN REVOLUTION INOM
BYGGBRANSCHEN

eftersom de ökar förutsägbarheten i byggprojekt

BIM har banat väg för strukturerat teamarbete eftersom

och tillhandahåller avancerad insikt i kostnader

det är utformat för att förenkla och samordna

och designmodeller. Digitaliseringen av den

kommunikationen mellan olika team. BIM innebär att

komplicerade byggbranschen har lett till stora

man arbetar med digitala modellbilder i molnet och kan

besparingar och mindre svinn i samband med

på så sätt visualisera alla steg i byggprojektet. De som

framtagning av prototyper. I sin tur innebär detta

arbetar på plats eller utanför anläggningen kan arbeta

färre produkttester, vilket ökar hållbarheten

online vilket underlättar samarbete i realtid med

och gör det lättare för designers att fatta mer

internationella team eller team som arbetar på distans.

informerade och lämpliga beslut.

SÅ HÄR GÅR DET TILL
BIM innebär mer än visualisering av 3D-modeller (bredd,
höjd, djup), det omfattar även andra aspekter som
tidsåtgång, kostnader, konstruktion och säkerhet. Det
ger en klar bild av projektets livscykel och bidrar till en
välinformerad beslutsfattning eftersom inga data går
förlorade när projektet går vidare till nästa steg.

✓✓ Identifiering av kollisioner mellan byggdelar
✓✓ Flera visningsalternativ
✓✓ Användning i molnet var som helst, när som helst
✓✓ Flerdimensionerad visualisering

HUVUDFÖRDELAR
✓✓ Minskar ombearbetning
✓✓ Ökar produktiviteten
✓✓ Minskar antalet avvikelser
✓✓ Förbättrar byggnadsdesignen

FÖR MER INFORMATION
Gå till: www.boonedam.se/bim

SAMARBETA MED EN KOMPETENT
TILLVERKARE
På Boon Edam är vi stolta över att kunna erbjuda våra
kunder parametriska BIM-objekt för hela vårt
produktutbud – och allt kan laddas ned kostnadsfritt. Vi
erbjuder även specifik modifiering, IFC-konfiguration och
BIM-protokoll för våra lojala kunder. De senaste
BIM-objekten finns tillgängliga för hela vårt
produktutbud, som till exempel karuselldörrar,
säkerhetsslussar, säkerhetsspärrar och entrégrindar.
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HUVUDEGENSKAPER

GLOBAL
NÄRVARO.
Vi har varit verksamma i över 140 år. Vi tillverkar
väldesignade entrélösningar av premiumkvalité i
våra fabriker i Nederländerna, USA och Kina. Vi kan
med säkerhet säga att vi täcker världens alla hörn
med dotterbolag i stora städer över hela världen.
Dessutom är vår globala exportavdelning inte bara
leverantör till våra distributörer, utan kan också erbjuda
direktförsäljning och service inom varje affärsområde.
Detta breda nätverk gör det möjligt för oss att få en
stark global närvaro samt ett personligt grepp om lokala
marknader och deras unika krav på entrélösningar.
Kontakta din Boon Edam-expert på www.boonedam.se

Boon Edam Sweden AB
T +46 (0) 8 753 60 30
E info@boonedam.se
I www.boonedam.se

YOUR ENTRY EXPERTS.

