Načrtovanje v novi dimenziji.
Neskončne možnosti.
Uponor BIM Platforma

Knjižnica, orodja
in storitve.
Vse skupaj na
enem mestu.
Uponor BIM
Platforma
Vpliv digitalizacije močno spreminja način
izvajanja gradbenih projektov. Pa naj gre
za stavbe ali infrastrukturne projekte –
informacijsko modeliranje v gradbeništvu
(BIM) je oblika digitalnega načrtovanja,
ki prihaja. Pri Uponorju ta proces aktivno
premikamo naprej z zagotavljanjem vseh
Uponor BIM rešitev za vaše vsakodnevno
delo na enem mestu. Naša BIM platforma
omogoča dostop do ustreznih podatkov o

izdelkih, inteligentnih orodij in podpornih
storitev skupine izobraženih strokovnjakov
za BIM. Opremljeno z dodatnimi, uporabniku
prijaznimi funkcijami, smo ustvarili digitalno
okolje, ki vam pomaga pri učinkovitejšem in
kakovostnejšem opravljanju vsakodnevnih
oblikovalskih nalog.

Večja učinkovitost

Boljše načrtovanje

Pospešite delovne naloge z
avtomatizacijo uporabe informacij.

Izvedite oblikovanje/dizajn učinkovito
in z višjo kakovostjo.

Poenostavljena
izmenjava podatkov

Enostavna
razpoložljivost

Izboljšajte procese komunikacije
in sodelovanja.

Dostopajte do najnovejših podatkov in BIM
orodij iz enega osrednjega vira – kjer koli
in kadar koli.

Varnejše oblikovanje
Zmanjšate tveganje za drage gradbene
napake z vedno posodobljenimi BIM
rešitvami.

Večjezična
prilagoditev
Izkoristite BIM modele, najnovejše podatke in
informacije, ki so na voljo v različnih jezikih,
kot tudi portfelj za posamezno državo.

Kompatibilna tehnologija

Najnovejše informacije.
Samo en klik stran.
Uponor
BIM Knjižnica

Podpora več formatov CAD in BIM (Revit,
IFH, DXF, SAT, DWG 3D & 2D, FBX, OBJ).

Obogateni modeli
Enostaven dostop do najnovejših podatkov o
izdelku je ključ do učinkovitega oblikovanja.
Uponorjeva knjižnica vsebuje BIM modele naše
celotne ponudbe izdelkov. Intuitivno brskanje in
predogled BIM modelov olajša vsakodnevno delo,
medtem ko vam enostaven dostop do podatkov
v več jezikih pomaga hitro pridobiti informacije.
Naša knjižnica temelji na openBIM standardu, ki
omogoča nemoteno izmenjavo podatkov v vašem
celotnem omrežju za sodelovanje.

Vključevanje pametnih funkcij, več velikosti
in različic izdelkov v enem BIM modelu.

Zanesljivi podatki
Naša BIM knjižnica ustreza zahtevam
standardov BS 8541, ETIM in openBIM.
Podatkovni pogon zagotavlja, da so
informacije vedno posodobljene.

Enostaven dostop
Prek BIM knjižnice je na voljo naša celotna
paleta izdelkov.

Najnovejši podatki

Inteligentne funkcije.
Prilagojene rešitve.
Uponor
BIM Orodja
Vključevanje podatkov v vašo BIM programsko
opremo je pogosto eden najbolj zahtevnih
vidikov celotnega postopka načrtovanja/
dizajna. Uponorjeva BIM orodja vas podpirajo
pri vašem delu. Omogočajo enostaven dostop
do najnovejših in najbolj natančnih podatkov
iz naše celotne palete izdelkov. Inteligentne
funkcije in avtomatizirane funkcionalnosti
vam bodo pomagale rešiti zapletene težave
pri oblikovanju/dizajnu, pospešile vam bodo
proces oblikovanja in vam izboljšale kakovost
vašega dela. Naša orodja so združljiva z najbolj
razširjeno BIM programsko opremo na trgu in
temeljijo na evropskih oblikovalskih standardih.

Uponorjevi sistemi za upravljanje informacij
o izdelkih (PIM), ki so integrirani v vsa orodja,
zagotavljajo, da so podatki o izdelkih vedno
posodobljeni.

Večjezična rešitev
Vsa orodja so na voljo v različnih jezikih in
v portfelju za posamezno državo.

Uporabniku prijazno
Vse funkcije vključujejo izkušnje
strokovnjakov, ki zagotavljajo enostavno
uporabo orodij.

Inteligentne funkcije
Avtomatizirane funkcije poenostavijo vaše
vsakodnevno delo, pospešijo procese in
povečajo kakovost oblikovanja/dizajna.

Zanesljiv dizajn
Bazira na evropskih standardih za
mehanske, električne in vodovodne
sisteme (MEP).

Strokovno znanje

Odličnost načrtovanja.
Zanesljiva podpora.
Uponor
BIM Storitve
Iščete izkušenega partnerja, ki vas podpira v
vseh fazah vašega BIM projekta? Naša podporna
storitvena ekipa BIM vam je pripravljena pomagati
s svojim bogatim znanjem o Uponorjevih izdelkih
in dolgoletnimi izkušnjami pri BIM projektih.
Izkoristite sodelovanje z našo podporno storitveno
ekipo in postavite temelje za uspešen projekt.

BIM podporna storitvena ekipa z obsežnim
znanjem na področju HVAC sistemov in pri
načrtovanju vodovodnih sistemov.

Tehnična odličnost
BIM strokovnjaki zagotavljajo izdelavo
vašega projekta z najvišjo kakovostjo
in tehnično natančnostjo.

Individualna podpora
BIM storitve, ki so prilagojene vašim
potrebam in fleksibilna pomoč v celotnem
življenjskem ciklu projekta.

Večja natančnost
Poenotena BIM oblikovalska storitev,
ki bazira na evropskih standardih.

Prihranek časa
Strokovna ekipa, ki pospešuje oblikovalske
projekte, rešuje zapletena vprašanja pri
oblikovanju/dizajnu in vam pomaga pri
izpolnjevanju rokov.

Izkoristite vse Uponorjeve BIM
rešitve in obiščite:
bim.uponor.com
Uponor
BIM Platforma
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