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Graphisoft BIMx förvandlar iPad/iPhone till interaktiva plattformar för BIM.
STOCKHOLM, 13 september, 2011 – Graphisoft lanserar det senaste inom digitala hjälpmedel för
byggbranschen och BIM, Building Information Modeling. Applikationer för både iPhone och iPad
finns från och med 20 september tillgängliga för kommunikations- och presentationsverktyget
BIMx.
BIMx (Building Information Model Explorer) är en interaktiv miljö med ett spelliknande gränssnitt där vem
som helst kan utforska en arkitekts BIM. Ingen licens av cad-mjukvara där modellen skapats behövs för
att ta del av en BIMx-modell. ArchiCAD-användare har sedan länge kunnat publicera BIMx-modeller till
vanliga datorer (Mac/Win) – nu kommer även möjligheten att ta del av dessa modeller i iPad och iPhone
via dedikerade applikationer. Dessa appar är sedan länkade till en BIMx Community på Facebook. I och
med detta finns nu möjligheten för ännu fler aktörer och intressenter i ett byggprojekt att kunna ta aktiv
del i beslutsprocessen.
BIMx for iPad/iPhone
-Önskan att kunna ta del av ett BIM-projekt via mobila lösningar har ökat enormt på senare tid.
Modellerna är ofta stora datormässigt, komplexa och i ArchiCAD:s fall en komplett databas. Med BIMx
för iPad/iPhone har vi skapat en helt annan möjlighet att ta del av byggnationen för egentligen vem som
helst i processen, säger Miklos Szovenyi-Lux, Vice President of Product Management på Graphisoft.
Funktionerna på iPad/iPhone inkluderar:
•
•
•
•
•
•
•

Real-time 3D navigation
Stereo, shaded och hidden line views
Gravitation
Fly-mode
Känner igen öppningar
Ytor, texturer
Volymer, storlekar och mängder

BIMx Community på Facebook
BIMx Community på Facebook, www.gsBIMx.com, kommer att bli en central hub för att dela med sig av
dessa interaktiva 3D-modeller. Samtliga användare av BIMx, kommersiella- eller utbildningslicenser, kan
publicera sina modeller via denna community. På www.gsBIMx.com kommer det att finnas traditionella
funktioner för Facebook samt möjligheter att filtrera fram olika modeller på ett enkelt sätt.
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Tillgänglighet
BIMx är en del av ArchiCAD 15 och finns redan vid installation. BIMx för iPad/iPhone finns tillgängligt på
Apples App Store från och med 20 september.
Studenter och skolor har full tillgång till BIMx via sina studentlicenser av ArchiCAD.
För övriga detaljer om BIMx, kontakta Graphisoft Sverige via www.graphisoft.se.
BIMx Community på Facebook hittas via www.gsBIMx.com.
Om Graphisoft
Graphisoft är föregångare och trendsättare inom BIM. ArchiCAD är industrins första BIM-mjukvara för arkiktekter.
Graphisofts innovativa lösningar för arkitekter som BIM Server™, världens första lösning för arkitekter att jobba i
“real time”, i samma modell över Internet. EcoDesigner™, världens första helintegrerade lösning för energianalyser I
en cad-modell. Graphisofts lösningar har fundamentalt förändrat arbetsprocessen för hur arkitekter designar och
samarbetar idag.
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