One Input, unlimited outputs

CONSTRUCT

The Building Information Modeling software family for the Construction Industry

HoloBIM Construct
Building Modeling Software
Το HoloBIM Construct, είναι ένα αυτόνομο
λογισμικό για την αποδοτική μοντελοποίηση της
κτιριακής πληροφορίας (Building Information
Modeling).
 Εξασφαλίζει ότι το εικονικό μοντέλο του κτιρίου θα
συνεργάζεται δυναμικά με τις προμετρήσεις και
σχεδιάσεις κατά την πορεία της μελέτης
εφαρμογής. Έτσι, οι ποσότητες των υλικών και
εργασιών υπολογίζονται κατευθείαν από το
κτιριακό μοντέλο.

Οι αντίστοιχοι πίνακες προμετρήσεων και τα
σχέδια της κατασκευής δημιουργούνται σε
πραγματικό χρόνο, συνδέονται δυναμικά με το
κτιριακό μοντέλο και ενημερώνονται αυτόματα σε
κάθε αλλαγή του μοντέλου. Υπολογίζεται άμεσα
και με απόλυτη ακρίβεια το συνολικό κόστος των
υλικών και εργασιών.
 Απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του
χώρου της κατασκευής όπως σε μηχανικούς,
κατασκευαστές, εργολάβους και προμηθευτές.


ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ

ΔΑΠΕΔΑ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΣΟΒΑΔΕΣ

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα:
ΤΑΧΥΤΗΤΑ στην Εκμάθηση και στη
Χρήση του προγράμματος.
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ στα Αποτελέσματα, στα
Σχέδια και στις Προμετρήσεις.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στερεοσκοπικής
Εικονικής Πραγματικότητας,
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HoloBIM Construct
Οι Δυνατότητες του Προγράμματος
Ταχύτητα στην υλοποίηση ολοκληρωμένης μελέτης:
Έχει γρήγορη, εύχρηστη και αξιόπιστη ΕΙΣΑΓΩΓΗ του
πραγματικού μοντέλου, μέσα σε λίγα λεπτά.
 Κάνει αυτόματα και σε κάθε φάση της μελέτης,
ακριβείς και αναλυτικές ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ για την
παραγγελία και το κοστολόγιο όλων των υλικών και
εργασιών.
 Εκτυπώνει όλα τα ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΨΕΩΝ και τις
αναλυτικές ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ των υλικών και των
εργασιών.


Υψηλή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ και Καινοτομία:
Ειδικά σχεδιασμένο, customade περιβάλλον
εργασίας: καινοτομικό τρισδιάστατο στερεοσκοπικό
περιβάλλον, γραμμένο σε C++/OpenGL για
περιβάλλον Windows.



Εισαγωγή και Επεξεργασία δεδομένων:
Εισαγωγή αρχιτεκτονικού σχεδίου μορφής DWG ή
DXF, ως background.
 Ταχύτατη περιγραφή του σκελετού και των άλλων
δομικών στοιχείων (τοίχων, σενάζ, κουφωμάτων,
επιχρισμάτων, δαπέδων) του Κτιρίου με ευφυή και
αυτοματοποιημένα, αλλά πλήρως παραμετροποιημένα,
εργαλεία.
 Δυνατότητα τρισδιάστατης εποπτείας και επαλήθευσης της
ορθής εισαγωγής των στοιχείων της ανωδομής και της
θεμελίωσης.
 Υποστήριξη όλων των γνωστών
διατομών δομικών στοιχείων.
 Εισαγωγή και επεξεργασία όλων των
τύπων σκαλών και στεγών.
 Δυνατότητα κατασκευής νέων τύπων
τοίχων και δαπέδων σύμφωνα με τις
ανάγκες του χρήστη.
 Δυνατότητα εμφάνισης του έργου ανά
φάση κατασκευής (Σκελετός, Gross
Beton, Τούβλα, Κουφώματα, Επιχρίσματα και Τελική Φάση) για καλύτερη
εποπτεία και έλεγχο.
 Αυτόματη εισαγωγή σκελετού από
άλλα προγράμματα, εφόσον δημιουργούν αρχεία format pi.xml.
 Σ υ ν δ έ ε τα ι α μ φ ί π λ ε υ ρ α μ ε τα
εξειδικευμένα λογισμικά:
ETABS,
H o l o B I M S t r u c t u r a l ,
ArchiTECTONICA , pi-DESIGN και με
όλα τα CAD προγράμματα.
 Σύνδεση με προγράμματα ενεργειακής απόδοσης, για ΕΛΛΑΔΑ και
ΚΥΠΡΟ.
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Τομές - Διαστάσεις:
 Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας Τομών οποιασδήποτε
μορφής σε 2 ή 3 διαστάσεις.
 Δυνατότητα αυτόματης διαστασιολόγησης των Κατόψεων ή
των Τομών με διαφόρων μορφών διαστάσεις.
Εξαγωγή τελικών Αποτελεσμάτων:
Σχεδιάσεις: Εύχρηστες και ευέλικτες
σχεδιάσεις με δυνατότητα επεξεργασίας είτε από το ίδιο το πρόγραμμα
είτε από άλλα προγράμματα μέσω
επικοινωνίας με αρχεία DWG.
Οποιασδήποτε αλλαγές στην μελέτη,
ενημερώνουν αυτόματα και το χαρτί
σχεδίασης.
 Επιμετρήσεις αναλυτικές ή συνοπτικές όλων των στοιχείων που έχουν
γίνει εισαγωγή.
 Κοστολόγηση του έργου με δυνατότητα να καθοριστούν οι τιμές των
υλικών και εργατικών.


Τεκμηρίωση και Πιστοποίηση:
Το πρόγραμμα έχει πιστοποίηση
από την Microsoft για Windows 7 και
Windows 10.
 Σε όλες τις φάσεις της μελέτης, δίνει
την δυνατότητα ελέγχου και επέμβασης ή διόρθωσης.
 Η τεκμηρίωση του συνολικού
προγράμματος είναι του γνωστού
συγγραφέα Πολιτικού Μηχανικού,
Απ. Κωνσταντινίδη.
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