Projektering i nye dimensioner.
Uendelige muligheder.
Uponor BIM-platformen

Bibliotek, værktøjer
og services.
Alt sammen på
ét samlet sted.
Uponor BIMplatformen
Påvirkningen af digitalisering ændrer hele
den måde, som byggeprojekter udføres på.
Bygning Information Modellering (BIM) er
fremtiden inden for digital projektering –
uanset om det er til projekter inden for
byggeri eller infrastruktur. Hos Uponor
fremskynder vi denne proces ved at levere
alle Uponor BIM-løsninger til dit daglige
arbejde på ét samlet sted. Vores BIM-platform
giver adgang til relevante produktdata,

intelligente værktøjer og design services
fra et hold af erfarne BIM-specialister.
Vi har skabt et digitalt miljø, som er udstyret
med flere brugervenlige funktioner, og som
kan hjælpe dig med at udføre dine daglige
designopgaver på en mere effektiv måde
og med høj kvalitet.

Større effektivitet

Bedre projektering

Øg hastigheden af arbejdsopgaver ved at
automatisere brugen af information.

Udfør design på en effektiv måde og med
høj kvalitet.

Strømlinet
dataudveksling

Nem tilgængelighed

Få bedre kommunikations- og
samarbejdsprocesser.

Mere sikkert design
Reducer risikoen for dyre konstruktionsfejl
med BIM-løsninger, der altid er opdaterede.

Få adgang til de nyeste BIM-data og -værktøjer
fra én central kilde – hvor som helst, når
som helst.

Tilpasning på flere
sprog
Drag fordel af BIM-modeller, nye data og
informationer, der er tilgængelige på forskellige
sprog samt en landespecifik portefølje.

Kompatibel teknologi

Nyeste informationer.
Kun ét klik væk.
Uponors
BIM-bibliotek
Nem adgang til de nyeste produktdata er
nøglen til mere effektive design. Uponors
bibliotek indeholder BIM-modeller af hele vores
produktsortiment. Den intuitive browsing og
forhåndsvisning af BIM-modeller hjælper dig
i dit daglige arbejde, og den nemme adgang
til data på flere sprog hjælper dig med at
finde informationer hurtigt. Vores bibliotek er
baseret på standarden openBIM, som muliggør
problemfri dataudveksling på tværs af hele
netværket af samarbejdspartnere.

Understøtter flere CAD- og BIM-formater
(Revit, IFC, DXF, SAT, DWG 3D & 2D, FBX, OBJ).

Forbedrede modeller
Integration af smarte funktioner, flere
størrelser og produktvarianter i en
enkelt BIM-model.

Pålidelige data
Vores BIM-bibliotek overholder kravene
i standarderne BS8541, ETIM og openBIM.
En datadrevet maskine sørger for, at
informationerne altid er opdateret.

Nem adgang
Hele vores produktsortiment er
tilgængeligt via BIM-biblioteket.

Nyeste data

Intelligente funktioner.
Skræddersyede
løsninger.
Uponors
BIM-værktøjer
Integration af data til din BIM-software er
ofte en af de største udfordringer ved hele
designprocessen. Uponors BIM-værktøjer
understøtter dig i dit arbejde. De giver dig nem
adgang til de nyeste og mest nøjagtige data
fra hele vores produktsortiment. Intelligente og
automatiserede funktioner kan hjælpe dig med
at løse svære designproblemer, fremskynde dine
designprocesser og forbedre kvaliteten af dit
arbejde. Vores værktøjer er kompatible med den
mest anvendte BIM-software på markedet, og de
er baseret på europæiske standarder for design.

Uponor Produkt Information Management
(PIM) systemer er integreret i alle værktøjer
og sørger for, at produktdataene altid er
opdateret.

Løsninger på flere sprog
Alle værktøjer er tilgængelige på flere
sprog og i en landespecifik portefølje.

Brugervenlig
Alle funktioner indarbejder erfaring fra
professionelle for at sikre, at værktøjerne
er nemme at bruge.

Intelligente funktioner
Automatiserede funktioner forenkler dit
daglige arbejde, fremskynder processer
og øger kvaliteten af design.

Pålideligt design
Baseret på europæiske standarder for
MEP-systemer (Mekanik, elektronik, VVS).

Ekspertviden

Ekspertise inden
for planlægning.
Pålidelig support.
Uponors
BIM-tjeneste
Leder du efter en erfaren partner, der
kan hjælpe dig med alle aspekter af dit
BIM-projekt? Vores BIM-serviceteam er
klar til at hjælpe dig med omfattende viden
om Uponors produkter samt mange års
erfaring inden for BIM-projekter. Drag fordel
af et samarbejde med vores serviceteam,
og læg fundamentet til et succesfuldt projekt.

BIM-serviceteamet har en omfattende
baggrund inden for HVAC og design af
VVS-systemer.

Teknisk ekspertise
BIM-specialister garanterer, at dit projekt
leveres i højeste kvalitet og med teknisk
præcision.

Personlig støtte
BIM-tjeneste, der er skræddersyet til dine
behov, samt fleksibel hjælp gennem hele
projektets levetid.

Større nøjagtighed
Samlet BIM-designtjeneste, der er baseret
på europæiske standarder.

Tidsbesparelser
Professionelt team, der fremskynder
designprojekter, løser indviklede
designproblemer og hjælper dig med
at overholde dine deadlines.

Drag fordel af alle Uponors
BIM-løsninger, og besøg:
bim.uponor.com
Uponor
BIM-platformen
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