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Building Information & Modeling (BIM) is een proces waarbij een gebouw door verschillende partijen in
de bouwkolom gezamenlijk wordt ontworpen met behulp van een systeem van computermodellen. Door het
genereren en beheren van digitale representaties van fysieke en functionele kenmerken, biedt BIM inzicht om
u te helpen bij het plannen, ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen en van infrastructuur.
Nieuwe manier van werken
BIM helpt dienstverleners in de architectuur, engineering en constructie (AEC) dezelfde aanpak toe te passen
bij bouw- en infrastructuurprojecten. BIM faciliteert een nieuwe manier van werken: ontwerpen maken met
intelligente objecten. Ongeacht het aantal veranderingen aan het ontwerp - of wie het verandert - blijven de
gegevens consistent, gecoördineerd en nauwkeuriger voor alle belanghebbenden.
Efficiëntere samenwerkingsworkflow
Cross-functionele projectteams in de bouw- en infrastructuursector gebruiken deze op modellen gebaseerde
ontwerpen voor efficiëntere samenwerkingen workflows die alle belanghebbenden een duidelijkere visie op
het project geven. Het resultaat is dat het team beter in staat is om beter gefundeerde beslissingen te nemen bij
het plannen, ontwerpen, bouwen of renoveren - wanneer beslissingen de grootste impact kunnen hebben op

projectkosten, planning en duurzaamheid.
Intelligente modellen
Modellen gemaakt met behulp van software voor BIM zijn intelligent door de relaties en informatie die
automatisch in het model zijn ingebouwd. Met BIM is het model in werkelijkheid een complexe database en
weten de componenten binnen het model hoe ze moeten handelen en hoe ze met elkaar in wisselwerking
staan.
Saint-Gobain Building Glass, BIM & U
Saint-Gobain Building Glass heeft Building Information & Modeling (BIM) -objecten ontwikkeld voor
gebruik in uw Revit- en ArchiCAD-software. Wanneer u het downloadt vindt u een object voor de ramen en
een object voor de glasgevel. Met deze BIM-objecten kunt u alle spectrofotometrische parameters - het meten
van de intensiteit van de lichttransmissie en reflectie - voor al onze thermische isolatie- en zonwerende
glasoplossingen verkrijgen.
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