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openenweversie1.0

Eenduurzamewereldvraagt omslimdigitaal ontwerpen, bouweneninstalleren

MAAKKENNISMETDEUOBVERSIE1.0
Deenergietransitie, snel enduurzaambouwen, veiligeinfrastructuur enmobiliteit, eencirculaireeconomie...
Willenwealsinstallatiebedrijvenonzerol enverantwoordelijkheidpakkenindeuitdagingenwaar Nederland
voor staat, danzullenwedekwaliteit, innovatiekracht enproductiviteit vanonzebedrijvensterkmoeten
vergroten. Digitaliseringisdaarincruciaal. Het platformUOB(deopenUniformeObjectenBibliotheek)
iséénvandeversnellingsprojectenvandeDigiDeal GebouwdeOmgeving. Met deUOBzorgenwevoor de
standaardisatiedienodigisomecht datagestuurdtekunnenontwerpen, installerenenbeheren. Iniedere
schakel vandeketen.

DeUOBbiedt straks demogelijkheidominiedereCAD-applicatie, ETIM-MCgestructureerdefabrikantdatasamentevoegenmet templateobjectentot
lichte, rijkeengestandaardiseerde3D-objecten. Dankzij deachterliggendeopenstandaardenzijnmodellenwaarindezeobjectenwordengebruikt
ook echt uitwisselbaar. Vangeneriek naar specifiek, of vanspecifiek naar specifiek.

DEKRACHTVANOPEN

Bij ‘open’ draait het omstandaarden, debijbehorendeuitwisselbaarheidenomtoegankelijkheid. Door systementeontwerpenmet datauit de
UOBwordenmodellenecht uitwisselbaar enzijnzevoor allepartijenenfaseninhet ontwerpprocesvanconceptueel tot generiekenspecifiek
ontwerptegebruiken. Maar ookindedaaropvolgendefaseninhet bouwprocesvancalculatie, bestelling, leveringenrealisatie, tot enmet
onderhoudenlangjarigbeheer. Zokaner veel sneller enefficiënter wordengewerkt, gaanwefaalkostenecht verminderenenleverenwe
onzeklantenhet asset management waar zeomvragen. DeUOBiseencrucialestapvoor het BouwwerkInformatieModel 3D(BIM3D) en
maakt dekwaliteit entoegevoegdewaardevanonswerkveel groter. Het platformstimuleert envereenvoudigt gestructureerd, gevalideerd,
geharmoniseerdenuitwisselbaar werken.

“Als jenuinstapt enjeprocessenafstemt opdeUOBhebjestraks echt een
voorsprongopderest. Wat snelheid, kwaliteit enefficiency betreft.”
KeesBoekel –Programmamanager BIM,ENGIEServicesNederlandNV
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VEELHOGEREINTERNEENEXTERNEKWALITEIT

Engineerskunnenstraksvanuit hunCAD-applicatienagenoegieder (installatietechnisch) product zoekenviadezoekmachineindeUOB.
Dit product wordt met allejuistetechnischeengeometrischekenmerkeneneentemplateobject teruggegevenaandeCAD-applicatieen
samengevoegdtot eenfunctioneel 3D-object. Snel, foutloosencompleet uitwisselbaar. Ookdoordat fabrikantenzelf verantwoordelijkzijn
enblijvenvoor het correct aanleverenvanhundata. Zowerkt devolgendeschakel indeketenmet exact hetzelfdemodel opbasisvanexact
dezelfdeobjecten. Bovendienwordenstraksautomatischproductengeselecteerdengevalideerdopbasisvandeleveranciersvoorkeurenvan
jebedrijf. Zowordt ookdekwaliteit vanhet inkoopprocesvergroot. Veel routinematigwerkvervalt enprofessionalskunnenhunaandacht
richtenopkwaliteit entoegevoegdewaarde.

BEKIJKHIERDEEERSTEDEMO-FILMS

DeUOBversie1.0is eenoperationeel platform, waarvandebasis nucontinuwordt uitgebreidendoorontwikkeld. Voor allefunctionaliteitenworden
demo-films gemaakt. Deeerstetweekunjebekijkenviadezelinks: ‘1) UOBinvogelvlucht’, ‘2) Ontwerpenmet UOB'.

DAAROMDEUOB
Opdrachtgeversenwet-enregelgevingvragenomasset management, informatieeninzicht. DeUOBlegt daarvoor debasis.
 eopenstandaardzorgt voor echtesamenwerkingendatakwaliteit. Dit betekent minder foutenenvertragingenin
D
ontwerp, installatieenonderhoud.
Met deuniformedatavanuit deUOBkunjejeinkoopprocesveel beter managenenkrijgjehogerekwaliteit.
 et werkvanengineerswordt leuker enwaardevoller. Het is‘direct zoekenenvinden’ endusinéénkeer werkenaan
H
duurzaam3D-model.
 atagestuurdontwerpen, installerenenbeherenheeft detoekomst. Met deUOBvergroot jedeinnovatiekracht en
D
slagkracht vanjebedrijf.
DeUOBisdestapdienodigisomvanBIM‘opbrengsten’ temaken, inplaatsvan‘kosten’.

“Het wordt nogmooier als inversie2usecase10wordt geïmplementeerdenje
automatischvooraf zelf bepaaldefabrikantenselecteert.”
JeroenMackaij -BIM(Programma)Manager, StruktonWorksphere

DEUOBISVANDESECTOR, VOORDESECTOR

DeopenUniformeObjectenBibliotheekwordt ontwikkelddoor desector envoor desector. Samenmet TechniekNederland, FME, Fedet,
ETIM-Nederland(viaKetenstandaard) en2BAzijndegrotetechnischdienstverlenersenbelangrijkefabrikantendedrijvendekracht achter het
platform.BIM-expertsenengineersvanverschillendeinstallatiebedrijvenhebbensamenmet productexpertsvanfabrikantenbepaaldaanwelke
voorwaardendebibliotheekendesoftwaremoetenvoldoen. Uniekevoorwaardeisdat deUOBeenopenplatformis. Openstaat daarbij voor fabrikant-en
software-onafhankelijk. DeUOBversie1.0isdaardoor bij opleveringnoggeenplatformwaar direct productiesmeekunnenwordengedaan.
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“Asset management iswat onzeklantenvragen. Dat kanalleenmet gestandaardiseerde
engedeeldeinformatieeninzicht. Endus met het openplatformUOB.”  
Evert Lemmen-CEO,StruktonWorksphere

WATVINDJEINVERSIE1.0?

 emeest getekendeobjecten. DeUOBiseenwerkendplatformdat vanaf 4juni wordt uitgebreidendoorontwikkeld. Versie1.0gaat van
D
start om80%vandemeest toegepasteproductsoortentekunnentekenen. Hiervoor zijnnu357templateobjectenontwikkeldenindeUOB
opgenomen. Dit aantal zal gaandeweghet gebruiktoenemen. Dezetemplateobjectenkunnendirect wordentoegepast indegeneriekevorm.
Bij destart biedentienfabrikantenintotaal zo’n13.000vanhunproductenaan, waarmeespecifiekeobjectenkunnenwordengemaakt.
Start met Revit endemo-app. Omdat zo’n80%vandemarkt inNederlandRevit gebruikt, isbeslotenomvoor eengoedestart vandeeerste
versietemplateobjectenvoor Revit tebouwen. Omdemogelijkhedenvanhet platformtedemonstrerenaangebruikers, fabrikantenen
ontwikkelaarsisbij opleveringeendemo-appbeschikbaar. DeeerstecommerciëleRevit-appwordt beginseptember geïntroduceerd.
	AanhakenCAD-aanbieders. Direct na4juni kunnenandereRevit-partijenaanhakendoor eensoftware-specifiekeplug-intebouwen. Met
niet-Revit CAD-partijenzullenindeaankomendeperiodetestswordengedraaidomookhenenthousiast temakenvoor het UOBplatform.

“Beschikkenover dejuistedataisessentieel voor het behalenvandeduurzame
doelstellingen. DeUOBlegt daarvoor debasis.”
HanBlokland–CEO,ENGIENederland

4JUNI
KIJKVANAF

OPWWW.OPENUOB.NL

OPWWW.OPENUOB.NLVINDJEHETLAATSTENIEUWS,
DEMO’SENEENDIRECTELINKNAARHETUOBPLATFORM
BEKIJKDEUOBENDOEMETONSMEE.

DOEMEE. WEHEBBENEENWERELDTEWINNEN

DeUOBiseenbaanbrekendplatformvoor deontwikkelingvanonswerk, deinnovatiekracht vanjebedrijf endeslagkracht vanonzesector. Het
fundament iser, met deze1.0versie. Maar alleenmet jouwhulpkunnenwesnel doorpakkennaar eenversievandeopenstandaardwaar iedereen
vanprofiteert. BekijkdeUOBv1.0endoemee! Deel jouwexpertiseenervaringmet onsenhelponsdeUOBtevergroten. Deel deontwikkelingenvan
deUOBbinnenjebedrijf enbinnenjenetwerkenmaakengineers, fabrikantenensoftwareleveranciersenthousiast ommeetegaandoen. Samen
hebbenweeenwereldtewinnen.

EENVERSNELLINGSPROJECTVAN

EENWERELDTEWINNEN

DeUOBis éénvandeversnellingsprojectenvandeDigiDealGO,het nationaal
digitaliseringsprogrammavoor degebouwdeomgeving. Deoverheidwerkt hierinnauwsamenmet
Techniek Nederland, BouwendNederland, FMEenanderebelangrijkemarktpartijen.

