
PERFORMANȚE EVIDENȚIATE
ALLPLAN BIMPLUS

Allplan Bimplus este un instrument de colaborare și coordonare între partenerii de proiectare 
și managerii de proiect. Allplan Bimplus este o platformă deschisă pentru orice software 
din domeniul construcțiilor, prin formate standard de tip IFC sau BCF, sau prin interfața de 
programare API. Pentru soluțiile BIM Allplan, există un link direct. Proiectele pe specialități sunt 
suprapuse în Allplan Bimplus pentru o analiză clară a modelului complet. Task Board-ul asigură 
un management eficient al sarcinilor, iar accesul rapid de pe dispozitivele mobile vă permite să 
lucrați de oriunde. Astfel, proiectarea, construcția și managementul clădirilor devin mai rapide, 
mai rentabile și la standarde mai înalte.

Utilizați managerul de documente în Allplan Bimplus pentru a încărca documente și fișiere în 
orice format și pentru a le furniza partenerilor de proiect pentru vizualizare și descărcare.  

Pachetul standard include 2GB spațiu de stocare per utilizator pe serverul Allplan Bimplus la 
care puteți adăuga oricând spațiu suplimentar. 

Cu funcția Viewer din Allplan Bimplus puteți vizualiza modelul digital al clădirii. Puteți roti, 
repoziționa și apropia sau depărta modelul, secțiunile putând fi controlate pentru a prezenta 
diverse perspective. Printre altele, funcția de secțiune oferă posibilitatea de a genera planuri 
de secțiune paralele cu orice suprafață existentă. Cu un click pe orice obiect din model - de 
exemplu un perete, un stâlp sau un planșeu - puteți afla poziția planului de secțiune dintr-o 
cameră. Acesta poate fi acum mutat înainte și înapoi ceea ce permite o mai buna înțelegere a 
modelului și un control eficient al acestuia în 3D.  

Prin Task Board puteți gestiona sarcinile de proiect și comunica eficient cu partenerii. Împreună 
puteți să discutați sarcinile și să le atașați direct modelului 3D, definind responsabilități, 
priorități, termene de finalizare, totul fiind comunicat în timp real. Mai mult, editarea sarcinilor se 
poate face numai cu drepturi de acces, date de rolul fiecărui utilizator. Cel care a creat o sarcină 
poate să o deschida și să o finalizeze, editorul având posibilitatea de a atribui unei sarcini 
statutul “editat”. Astfel se delimitează responsabilități clare, iar planificarea va fi mai eficientă. 

Allplan Bimplus vă trimite automat o notificare când un model este încărcat în proiect, când sunt 
lansate sarcini sau trimise invitații. 
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Puteți crea prezentări direct în Allplan Bimplus fără a fi necesar un alt program. Cu funcția Slide  
este ușor să generați capturi de ecran din viewer-ul Allplan Bimplus, pe care le puteți adăuga 
într-o prezentare (slide show). O situație care trebuie discutată cu partenerii de proiect pe 
modelul 3D este în acest fel prezentată simplu, rapid, într-un mod realist și tangibil. Prezentarea 
salvează setările viewer-ului Allplan Bimplus pe o anumită planșă, pentru a le reseta imediat în 
fereastra de animație după un click pe acea planșă.

Object Navigator este o funcție de tip filtru pe care o puteți utiliza pentru a selecta obiecte cu 
caracteristici comune, de exemplu camere sau elemente structurale (pereți, planșee, stâlpi) 
care vor fi scoase în evidență în fereastra de animație. Această posibilitate de filtrare facilitează 
înțelegerea și analiza modelului.    

Cu Revision Manager din Allplan Bimplus puteți gestiona stadiile reviziilor pe modelul de bază. 
Dacă o versiune modificată este încărcatâ în Allplan Bimplus, un simbol cu ceas va apărea 
lângă fereastra de animație, împreună cu o listă cu revizii. Cu un click pe una dintre revizii, 
puteți deschide modelul de la acel stadiu în fereastra de animație și să îl comparați cu versiuni 
anterioare. Prin managerul de revizii istoricul proiectului este ușor de urmărit, deoarece aveți 
acces la toate versiunile de lucru.

Următoarele formate sunt disponibile pentru schimbul eficient de date: BCF1, BCF2, IFC2x3 
(import), IFC4 (import și export), SketchUp (import). Pentru soluțile BIM Allplan, se creează un 
link direct. 

Accesul la Allplan Bimplus prin dispozitive mobile cu touch screen face posibil lucrul din orice 
loc și se traduce printr-un project management eficient. Funcționalitatea touch optimizată 
permite un control fin al modelului și opțiunea de a naviga în fereastra de animație folosind 
comenzile multi-touch. Cu Allplan Bimplus aveți mereu control asupra proiectului, chiar și atunci 
când sunteți în mișcare. 

Suportul tehnic în Allplan Bimplus include un manual de utilizare cu instrucțiuni pas cu pas și un 
forum unde puteți schimba idei cu alți utilizatori ai platformei. În situații urgente, este disponibil 
și suportul online, inclusiv sâmbăta și în anumite sărbători naționale.
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