
Powerproject BIM - Använd kraften i 4D för 
en exaktare planering
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Länka aktiviteter till 3D-modellens   
komponenter och använd den  
visuella kraften i 4D 

• Identifiera enkelt problem som inte alltid är 
uppenbara i traditionella tidplaner.

• Skapa olika scenarier för att bedöma 
genomförbarheten av utförandet och hitta de 
bästa alternativa lösningarna.

• Arbeta med planering och modell i samma 
programvara, se hur en ändring i tidplanen 
direkt påverkar modellen.

• Integrera faktisk rapportering från arbetsplatser.

• Visa projektets framåtskridande visuellt i 3D 
och jämför på ett överskådligt sätt planerat mot 
faktiskt läge.

• Studera hur byggprocessen ser ut i olika skeden 
genom hela projektet.

Delad vy på skärmen underlättar arbetet med jämförelser.



Uppdatera enkelt både plan och modell allteftersom projektet 
framskrider.
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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

Det går snabbt att lära sig tack vare 
enkel navigering

• Du skapar enkelt projektplaner från 
3D-modeller.

• Lättarbetad ’Dra och släpp’-teknik mellan 
modell och Gantt-diagram.

• Funktionalitet med delad vy på skärmen 
underlättar arbetet med jämförelser. 

• Powerproject BIM är fullt integrerat i det 
välbekanta Powerproject-gränssnittet.

Förbättra samarbetet mellan          
arbetslagen

• Dela enkelt tidplaner med hjälp av gratis viewer.

• Exportera modellen till video och spela upp de 
olika byggsekvenserna i tidsföljd.

• Spara bilder för att tydligt visa varje 
byggetapp.

• Håll alla uppdaterade med en tydlig bild som 
jämför projektets planerade framåtskridande 
mot det faktiska.

Spara tid och öka effektiviteten
• Minska risken för planeringsfel genom att se 

projekts framåtskridande visuellt.

• Uppdatera enkelt både plan och modell 
allteftersom projektet framskrider.

• Identifiera förbättringar i byggprocessen innan 
start.

Arbeta som du planerar
Efterlikna byggprocessen bättre genom att dela upp 
3D-element i delar. Detta möjliggör separat planering.

Länka kostnader med 5D BIM
Importera kostnader från kalkylprogramvaror, som t.ex 
från Elecosofts kalkylprogram Bidcon. 

Få tillgång till Powerproject BIM
Powerproject BIM är en fullt integrerad modul av 
Powerproject. Befintliga användare kan lägga till 
funktionen i sin existerande licens och nya användare 
kan köpa en kombinerad licens för både Powerproject 
och Powerproject BIM.


