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Inspectietools
In de BIM Expert krijgt u een preview van de structuur komende van Diamonds of Tekla.
U kan hierbij eenvoudig het fysisch model en analyse model over elkaar heen bekijken en
vergelijken. Deze BIM Expert tools laten u toe het model te inspecteren op onjuistheden
en bij te sturen vooraleer u het doorstuurt naar de doelsoftware. Zo hebt u op elke ogenblik garantie op een efficiënt transfer model.

Working apart together
De nieuwe manier van reken- en tekenmodellen uitwisselen is een revolutie in de samenwerking tussen ontwerper en tekenaar. Beiden partijen kunnen in hetzelfde kantoor zitten
maar evengoed elk aan een andere kant van de wereld. Met de BIM Expert Server editie zijn
alle teken- en rekenmodellen slechts 1 muisklik verwijderd, waar ter wereld u ook bent.

Clash controle
Na de analyse, staal, beton en hout dimensionering en eventueel bijsturen van de gebruikte doorsnedes, stuurt u het model via de BIM Expert terug naar Tekla Structures.
Mogelijks is het Tekla model ondertussen reeds aangepast door uw collega. De BIM Expert maakt een voorbeeld en heldere samenvatting van de veranderingen ten opzichte
van het startmodel, enerzijds rechtstreeks in Tekla gebeurd, anderszijds door Diamonds
meegekomen. Hierbij hebt u, als gebruiker, de volledig controle over wat blijft, gaat of
wordt aangepast.

In cijfers
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