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CELE MAI IMPORTANTE INOVATII
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Colaborarea interdisciplinară devine tot mai importantă în contextul modului de lucru BIM. Pentru aceasta, inginerii proiectați au
nevoie de soluții software care să suporte colaborarea interdisciplinară. Allplan Inginerie 2017 vă oferă facilități unice de coordonare în modelarea 3D, prin intermediul unei platforme deschise OpenBIM, ce lucrează peste Internet: bim+. O metoda extrem de
eficienta pentru a salva timp și pentru a reduce la maxim sursele de erori este automatizarea operațiilor recurente, cu ajutorul, de
exemplu, platformei de programare Python API. Și nu în cele din urmă, sunt numeroase inovații în modelarea 3D și în armare ceea
ce înseamnă că puteți genera proiecte mult mai eficient.
Allplan este cel mai bun program pentru munca dvs. de zi cu zi: astăzi și în viitor.
ALLPLAN 2017 DEFINEȘTE NOI
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la proiect au imediat acces la noua versiune a

sunt transferate prin Internet.

bim+ (Task Board) a fost introdusă în Allplan
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Cu bim+ puteți colaționa, vizualiza, analiza și

rea în timp real pentru echipele interdisciplinare.

reduce volumul datelor și implicit timpul de trans-
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Asociind acțiuni (sarcini) specifice obiectelor 3D
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Pentru informații detaliate, filme și referințe ale clienților, vedeți www.nemetschek.ro. Sunteți interesați de Allplan? Căutați-ne pentru o consultație la 021.253.2580.
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- indicatorii pot fi reprezentați cu linie întreruptă
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Geometria complexă adusă de proiectele clădirilor
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BENEFICIILE PE SCURT
©© Beneficiați de inovațiile ce promovează cooperarea interdisciplinară optimizată – de la noua paletă Task Board cu conexiune directă la platforma bim+,
utilizând facilitățile de accelerare a transferului de date din Managerul de lucru
în rețea și noile interfețe optimizate de transfer împreună cu optimizările pentru
volume mari de date.
©© Creșteți productivitatea și evitați erorile de proiectare prin automatizarea
acțiunilor mulțumită noii interfețe de programare Python API. Sau creați obiecte
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parametrice PythonParts chiar incluzând armare dacă este nevoie.
©© Experimentați un înalt confort în lucrul cu noua generație de funcții de modelare și proiectare cu noile facilitați ale modelatorului Parasolid, a funcției de
„Extrudare armatura de-a lungul unui traseu” sau a funcției de filtrare pentru
imagini parțiale ce simplifică manevrarea și vizualizarea modelului clădirii.
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