
 

 

 BIM اشتراک گذاری درو  تائید

 

ساختمان به تیم پروژه این اجازه را خود  1.2در ورژن  INVICARAنرم افزار  که بر روی کیفیت  دهدمیبرای مدیریت اطالعات 

 همکاری بیشتری داشته باشند. هاداده

شتری در  هایویژگیدر این ورژن بر روی  ساختمانی و گزارش دهی  تائیدبی سانو  ترسریعصحت اطالعات  شده  ترآ تمرکز 

ست. سانی که به مدیریت  هادادهکه  دهدمیآخرین ابزار به کاربران این امکان را  ا سرعت ویرایش نموده و اطالعات را با ک را به 

 اشتراک بگذارند. اطالعات ساختمان دسترسی ندارند به

BIM Assure اطالعات  دسااترساای به که اساات ابری مشااارکتی و یک راه حلBIM ممکن سااازد و ساا   افراد تمام  را برای

تا به ساارعت به  کندمیقوانین هوشاامند آن به کاربران کمک باشااند.  داشااتههمه افراد در کیفیت اطالعات نقش  شااودمی

بعالوه، برنامه تحت وب  در مدل اصلی گام بردارند. هاآنشناسایی و حل مسائل پرداخته و ضمن به ود نواقص در جهت اصالح 

را  هادادهرا با یکدیگر به اشتراک گذاشته و  هامدلکه معماران، مهندسین، پیمانکاران و کارفرمایان  آوردمیاین امکان را فراهم 

س   ایجاد مدیریت ن صتمایند، این امر  ساز و به ود تحویل پروژه  هایفر ساخت و  سازی روند طراحی و  ساده  جدید برای 

 .گرددمی

 شامل موارد زیر است: BIM Assureجدید  هایویژگی

  کاری جدید برای ویرایش  – هادادهویرایش جاد محیا  ی مدل و حل هادادهباز کردن اطالعات سااااختمان و ای

 (Revitجهت ورود به رویت ) روزرسانیبهمستقیم در نرم افزار و همسان سازی و  طوره بمشکالت 

  ی مدل در اکساال برای کمک به اشااتراک گذاری اطالعات با هادادهدقیق در مورد  هایگزارشارائه  –گزارش گیری

 دیگر هایسیستمو  افراد



 

 

 متمرکز از عناصاار مدل برای ساااده سااازی هدایت مدل و گزارش گیری از  ایمجموعهایجاد  – هاداده تقساایم کردن

 هاداده

  توانندمیدر نماهای دو بعدی. کاربران  هادادهساختمانی و  هایطرحبه ود ارت اط با دسترسی به  –نماهای دو بعدی 

 دو بعدی انتخاب نموده و آن را در مدل سه بعدی برجسته نمایند. نمایعناصر را در یک 

شرکت  شتریان  گویدمی Basepinتیم لوک مدیرعامل  ستار م ستند. هادادهخوا تا  کندمیبه ما کمک  BIM Assureی بهتر ه

 .سازدمیممکن نیز بهتر پروژه را  تحویلدارای اطالعات درستی هستند و  هامدلاطمینان حاصل نماییم که 
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