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openenweversie1.0

Eenduurzamewereldvraagt omslimmer digitaal ontwerpen, samenwerken, bouweneninstalleren

MAAKKENNISMETDEUOBVERSIE1.0
Slimmer digitaal samenwerkenisvangroot belangvoor ieder installatiebedrijf énvoor deslagkracht van
onzesector. Het platformUOB(deopenUniformeObjectenBibliotheek) zorgt voor destandaardisatiedie
nodigisomecht datagestuurdtekunnenontwerpenenwerken. Iniedereschakel vandeketen. Deeerste
versievanhet platformgaat 4juni open. Eenontwikkelingdiejeniet magmissenalsengineer.

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

DEKRACHTVANOPEN

Door tewerkenvanuit deUOBwordenmodellenecht uitwisselbaar enzijnzevoor iedereeninhet conceptuele, generiekeenspecifieke
ontwerpprocestegebruiken. Enookdaarna, tijdensderealisatieenhet onderhoud/beheer vandeinstallaties. Zokaner veel sneller en
efficiënter wordengewerkt engaanwefaalkostenecht verminderen. Het iseencrucialestapvoor het BouwInformatieModel 3D(BIM3D)
enhet maakt bovendienjewerkalsengineer leuker enwaardevoller.

GEWOONINÉÉNKEERGOEDBOUWENAANEENWAARDEVOL3D-MODEL

Alsengineer kunjestraksvanuit jeCAD-applicatieeenproduct zoekenviadezoekmachineindeUOB. Wanneer het juisteproduct isgevonden
wordenderelevantetechnischekenmerken, degeometrischekenmerkeneneentemplate-object teruggegevenaandeCAD-applicatie. Inde
CAD-applicatiewordendezesamengevoegdtot eenfunctioneel 3D-object inclusief allenoodzakelijkeinformatie. Kortom; jezoekt, vindt en
gebruikt! Zokunjevangenerieknaar specifiekenterug. Maar ookdirect allesinspecifiekmodellerenwordt opdiemanier mogelijk, zonder
dat jealleshoeft omtezetten.
Jebesteedt dusniet meer dehelft vanjetijdaanhet knippen/plakkenenaanpassenvanuit allerlei verschillendebronnen. DeUOBschotelt
direct degeometrieentechnischespecificatiesvanonder anderekabelgoten, armaturen, elektromotorenenregelkastenvoor. Bovendien
wordenstraksautomatischproductengeselecteerdopbasisvandeleveranciersvoorkeurenvanjebedrijf. Zowordt jewerkleuker, uitdagender enkunjenogmeer waardetoevoegenaanjemodellen.
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BEKIJKHIERDEEERSTEDEMO-FILMS

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

ONTWIKKELDSAMENMETCOLLEGA-ENGINEERS

Collega-engineersenBIM-expertsvaninstallateurshebbensamenmet productexpertsvanfabrikantenbepaaldwelkefunctionaliteitenhet platform
moet bieden. Uniekevoorwaardeisdat deUOBeenopenplatformis. Openstaat daarbij voor fabrikant-ensoftware-onafhankelijk. Door plug-inste
bouwendiegebruikmakenvandehet UOBplatform,kunnenCAD-leveranciershunexpertisetonen. Eendemoplug-invoor Revit isbij oplevering
beschikbaar. Deeerstecommerciëleapp(s) waarmeejeproductiekunt draaienkomeninseptember.

WATVINDJEINVERSIE1.0?

	Demeest getekendeobjecten. Versie1.0gaat vanstart om80%vandemeest toegepasteproductsoortentekunnentekenen. Hiervoor zijnnu
357templateobjectenontwikkeldenindeUOBopgenomen. Dit aantal zal gaandeweghet gebruiktoenemen. Opdit moment biedentien
fabrikantenintotaal zo’n13.000productenaan. Indeeersteversiezijntemplateobjectengebouwdvoor Revit. Ookdat aantal blijft groeien.
	Start met Revit endemo-app. Omdat zo’n80%vandemarkt inNederlandRevit gebruikt, isbeslotenomvoor eengoedestart vandeeerste
versietemplateobjectenvoor Revit tebouwen. Omdemogelijkhedenvanhet platformtedemonstrerenisbij opleveringeendemo-appvoor Revit
beschikbaar. Hiermeekunjealsengineer debelangrijkstefunctionaliteitenbekijkenenuitproberen. DeeerstecommerciëleRevit-appwordt
beginseptember geïntroduceerd.
AanhakenCAD-aanbieders. Direct na4juni kunnenandereRevit-partijenaanhakendoor eensoftware-specifiekeplug-intebouwen.
Met niet-Revit CAD-partijenzullenindeaankomendeperiodetestswordengedraaidomookhenenthousiast temakenvoor het UOBplatform.

“Of jenouRevit, Arkey, ArchiCAD,DDSof Teklagebruikt, dediameters vaneenafsluiter
of leidingveranderener niet door.”
JohanGroeneveld-Engineer (BIM3Dmodelleur), BAMBouwenTechniek

UOBISVANDESECTOR, VOORDESECTOR

DeopenUniformeObjectenBibliotheekwordt ontwikkelddoor desector envoor desector. Samenmet TechniekNederland, FME, Fedet,
ETIM-Nederland(viaKetenstandaard) en2BAzijndegrotetechnischdienstverlenersenbelangrijkefabrikantendedrijvendekracht achter het platform.
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DAAROMDEUOB

Slimmer digitaal werkenmaakt jebedrijf endesector sterker. Dat isgoedvoor onzetoekomst.
Modellerenwordt eenstukleuker. Het iszoeken, vindenengebruikenmet deUOB.Jebouwt direct aaneenwaardevol 3D-model.
Jemodelleert vangenerieknaar specifiekenterug. Enookdirect allesinspecifiekmodellerenismogelijk, zonder omzetten.
Zovolgt jemodel het ontwerpproces.
 eUOBisdestapdienodigisomdedataineenBIMecht telatengroeien. Doordat debasisobjectengelijkblijven, kunje
D
verderopinhet procesinformatietoevoegenof juist verwijderenzonder dat daarbij jemodel kapot gaat.
 eopenstandaardzorgt voor echtesamenwerkingbinnendeketen. Dusminder foutenenvertragingeninhet ontwerp,
D
debouwenhet onderhoud.

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

4JUNI
KIJKVANAF

OPWWW.OPENUOB.NLVINDJEHETLAATSTENIEUWS,
DEMO’SENEENDIRECTELINKNAARHETUOBPLATFORM

OPWWW.OPENUOB.NL BEKIJKDEUOBENLAATONSWETENWATJIJERVANVINDT
DOEMEE. WEHEBBENEENWERELDTEWINNEN

DeUOBiseenbaanbrekendplatformvoor deontwikkelingvanjouwwerkalsengineer, deinnovatiekracht vanjouwbedrijf endeslagkracht vanonze
sector. Groteuitdagingenalsdeenergietransitieeneenduurzame, circulaireeconomievragenominnovatie, omecht Bim’menenomdezeopen
standaard. Wezijnnieuwsgierignaar wat jij ervanvindt. DusbekijkdeUOBendoemee. Samenmet jouhebbenweeenwereldtewinnen.

EENVERSNELLINGSPROJECTVAN

EENWERELDTEWINNEN

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

