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BIMobject® och BEAst stöttar byggsektorns digitalisering
BIMobject® och BEAst inleder ett samarbete med mål att skapa en obruten
digital informationskedja genom hela byggprocessen, från arkitektens ritning via
kalkylering, planering, inköp och leverans, hela vägen ut till den faktiska
montageplatsen. När ett fönster ritas in på en ritning skapas den information
som behövs för en effektiv varuförsörjning.
Praktiskt innebär samarbetet att BIMobject® molntjänst, där olika tillverkares
produkter distribueras som BIM-objekt, en slags elektroniska legoklossar,
integreras med de standarder som branschen tagit fram via BEAst samt med
BEAst portal e-Build som redan används av mer än sex tusen företag i
byggsektorn. Det betyder att den digitalisering av processer som redan ﬁnns i en
del andra branscher nu också kan realiseras inom byggsektorn.
”Samarbetet innebär samordning av portaler för effektiv spridning av digitala
objekt och inte minst av standarder för att få olika aktörers system att "prata"
med varandra. Vår vision är att koppla samman projektering med e-handel och
Inköp & logistik. De första resultaten förväntas levereras under 2014. BIM innebär
en övergång till industrialisering av bygg- och fastighetssektorn och det
kommer att gå mycket fortare än vi kunnat ana”, säger Jan Svedman, Ordförande
BEAst. och VU/IT-ansvarig Koncern Inköp/Logistik Peab.
Om BEAst:
BEAst utvecklar standarder och tjänster för e-affärer inom bygg- och fastighetssektorn
samt stimulerar användningen av dem för att uppnå de övergripande målen om
effektivisering, nya arbetssätt och sänkta kostnader. Inom BEAst samverkar ett drygt 70tal ledande företag och branschorganisationer. http://www.beast.se
För mer information om BEAst, kontakta Peter Fredholm, 070 663 32 19 eller
peter@beast.se

BIMobject AB:
BIMobject AB är ett svenskt företag med global skalbar affärsidé. Vi hjälper våra kunder
att bli mer framgångsrika inom marknadsföring och försäljning, genom att skapa virtuella
kopior av deras produkter som BIM-objekt.
BIMobject AB utvecklar IT verktyg, webblösningar och tjänster för skapandet,
konverteringen och publiceringen av BIM-objekt på nätet och skapar en direktlänk
mellan produkterna och föreskrivande led som använder BIM/CAD system i
byggbranschen. http://bimobject.com/
BIMobject® - Vinnare i Red Herring Europe Top 100 Awards 2013, Finalist i Red Herring
100 Global 2013 och vinnare av IAIR AWARDS 2013!

