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DDS-CAD Arkitekt 

Det kloka valet av projekteringverktyg för ert företag
Tänk dig en vardag där arbetet automatiseras och förenklas samtidigt som uppdaterad information alltid är 
tillgänglig för alla parter i ett byggprojekt. 

Oavsett om du startar med en enkel skiss eller importerar planritningen från ett annat CAD-system, så är målet 
att snabbt och enkelt bygga upp en komplett och intelligent 3D-modell av projektet för att säkerhetsställa kvalité 
och underlätta kommunikation med andra aktörer. DDS-CAD Arkitekt låter dig göra just det!

Projektmodell 
Projektmodellen i DDS-CAD Arkitekt bygger på BIM-
konceptet vilket innebär att den innehåller en massa 
information kopplat till de objekt som utgör modellen. 
Denna information kan lätt föras över från en aktör 
till en annan via olika program och ger därmed full 
kontroll över projektet.

Flexibelt och Effektivt
DDS-CAD Arkitekt är ett flexibelt program som lätt 
kan skräddarsys utifrån användarens önskemål vad 
gäller funktioner och gränssnitt. 

Detta ger ett program som är enkelt och inspirerande 
att arbeta med. 

https://www.elecosoft.se/programvaror/dds-cad
https://www.elecosoft.se
https://www.elecosoft.se/
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Mer information
Har du frågor, vill få mer information eller offert vänligen     
kontakta oss på telefon 010-130 87 00 eller via email 
info@elecosoft.se

Kontinuitet 
I DDS-CAD Arkitekt arbetar användaren mot den 
3D-modell från vilken ritningar skapas. Detta 
innebär att ev. förändringar i modellen automatiskt 
slår igenom på alla ritningar som skapas utifrån 
modellen. Denna kontinuitet säkerhetsställer att 
ritningar alltid är aktuella och samstämmiga. Det enkla 
revideringsförfarandet ger även användaren utrymme 
att vara mer flexibel mot kund; det kostar inte så 
mycket att ändra!

Fotorealistisk presentation -  
Rendering
En omedelbar visuell återkoppling av dina val ger dig 
bättre lösningar. Fotorealistiska 3D-presentationer, 
där du i realtid kan flytta dig runt i byggnaden och 

de enskilda rummen, öppnar för en ny dimension 
i kommunikationen mellan kund och säljare. 
Tillsammans kan ni prova ut alternativa lösningar. 
När som helst kan du med ett musklick hämta ut 
relevant information; från animeringar och ”fotografier” 
av det färdiga huset till perspektiv, planer, fasader, 
sektionsritningar och dörr-/fönsteruppställning m.m.

Bättre kommunikation 
Arkitektens ritningar och information ligger till grund 
för andra aktörers arbete. I och med BIM-konceptet 
och IFC-standarden kan alla aktörer jobba mot en 
modell. Resultatet är bättre kommunikation, färre fel 
och avsevärt bättre kvalitet.

https://www.elecosoft.se/

