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openenweversie1.0

Detoekomst vraagt omslimmer digitaal ontwerpen, samenwerken, toelevereneninstalleren

MAAKKENNISMETDEUOBVERSIE1.0
Uitdagingenalsdeenergietransitie, snel enduurzaambouwen, veiligeinfrastructuur enmobiliteit eneen
circulaireeconomievragenomslimmer digitaal werkenensamenwerken. Destapnaar echt datagestuurd
ontwerpen, bouwenenbeherenisdaaromcruciaal voor deheleinstallatiesector; vanadviesbureausen
ontwerpers, tot technischdienstverlenersentoeleveranciers. Het nieuweplatformUOB(deopenUniforme
ObjectenBibliotheek) brengt nudestandaardisatiediehiervoor nodigis. Iniedereschakel vandeketen.

DeUOBbiedt advies- eningenieursbureaus, technischdienstverleners enonderaannemers straks demogelijkheidomsamentewerkenopbasis
vanéénstandaard: ETIM-MCgestructureerdefabrikantdata. Deopenstandaardzorgt ervoor dat modellentussenpartijenindeketenook echt
uitwisselbaar zijn, ongeacht verschillendeCAD-applicaties.

ECHTEOPENSTANDAARDALSVOLGENDESTAP

Groteopdrachtgeversinbouweninstallatievragenomasset management, informatieeninzicht. Ookvanuit wetgevingenvoorschriften
moetensteedsmeer gegevensvandeverwerkteproductenwordenvastgelegdinopleverdocumenten, beheer-softwareendezogenaamde
‘digital twin’ vanhet opgeleverdegebouw.Enbovendienwilleninstallatiebedrijvendevolgendestapzettennaar slimmer enefficiënter
installeren, onderhoudenenbeheren. Voor eenhoger rendement enmeer toegevoegdewaardevoor hunklanten. Dat alleskanalleenmet
gestandaardiseerdeendeelbaredata.

VOORDESECTOR, DOORDESECTOR

DeopenUniformeObjectenBibliotheekisontwikkelddoor desector envoor desector. Degrotetechnischdienstverlenerszijndedrijvende
kracht achter het platform,samenmet TechniekNederland, FME, Fedet, ETIM-Nederland(viaKetenstandaard) en2BA.Verschillende
toonaangevendefabrikantenhebbenzichvanaf het beginaangeslotenendegroepdiemeedoet blijft groeien. 2BAdat nual de
gestandaardiseerdeengevalideerdeproductdatavoor deinstallatiebranchelevert, neemt deexploitatievandeUOBvoor haar rekening.
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VISIEOPHETMANAGENVANUWPRODUCTDATA

Omalsfabrikant tekunnenvoldoenaandegroeiendevraagvanklantenommeer enbeteredata, staat uvoor deuitdagingominformatie
televerenvoor verschillendeklanten, verschillendelanden, verschillendeprocessen, verschillendesoftwareeninverschillendeformats.
Hierdoor ontstaat eensteedshogerebeheerlast intijdengeld. DeUOBmaakt hier eeneindeaandoordat ugebruikkunt makenvandeopen
standaardenzoalsETIMvoor detechnischespecificatiesenhet nieuweETIMMCvoor geometrischewaardenvanuwproduct. Zobespaart u
aanzienlijkindeontwikkelingenonderhoudvan3D-objecten. Bovendienvoorkomt udat er met oudeproductenwordt ontworpenenbent
uinstaat veel sneller uwnieuweproductendigitaal telanceren.

HOEWERKTDEUOBVOORFABRIKANTEN?

Alsfabrikant bent udéeigenaar enexpert vanuwproductdataendielevert udaaromzelf aan. Omdat weindeketenéénstandaard
afspreken, kunt umet éénset dataper product allemogelijkeklantenengebruikersbedienen. Diedatabiedt uvanuit uwPIMaanbij deUOB,
via2BA.Zoiser sprakevanéénbron, éénstandaardenéénloket. ViadeUOBontsluit 2BAuwdataaanallerlei gebruikersindiverse
processen. ZobeschikkenuwafnemersinCAD-gebondenprocesseninéénkeer over lichteenrijke3D-objectenvanuwproductenaltijd
actueel. altijdcorrect.

DAAROMDEUOB
Demarkt vraagt omdigitaal beschikbareproductdataineenopenplatform,voor slimmer digitaal werkenensamenwerken.
Uhoeft eendataset per product maar éénkeer aanteleverenenbent alsfabrikant zelf ‘baas’ over uweigendata.
Eenmaal gemaaktedataismet eenpaar kleinewijzigingenof aanvullingenweer klaar voor detoekomst.
 l uwklantenkunnengebruikmakenvanuwdatasetsopbasisvanETIMenETIM-MC. Zelfswanneer ze
A
geengebruikmakenvandeUOB.
Uwproduct wordt waardevoller voor uwklanten, dankzij 100%correcte, volledigeendigitaal uitwisselbareproductdata.
Tevredenklanten, door minder foutenenvertragingeninhet ontwerp, debouwenhet onderhoud.
Aanzienlijkebesparingophet onderhoudenenontwikkelenvanuwBIM-families. Ookinternationaal.

“Dit is echt detoekomst vanonzesector. Het gaat straks omdata. Niet alleenin
Nederland, maar ook wereldwijd. Zorgervoor dat jeals fabrikant meevooroploopt.”
MattyHummelink-voorzitter, Fedet

BEKIJKHIERDEEERSTEDEMO-FILMS

Voor allefunctionaliteitenvandeUOBwordendemo-films gemaakt. Deeerstetweekunt ubekijkenviadezelinks: ‘1) UOBinvogelvlucht’,
‘2) Ontwerpenmet UOB'. Eenfabrikant vanradiatorenendakventilatorenheeft aangevendat zij deETIM-MCgegevens van70vanhunbest
verkopendeproducteninslechts drieënhalf uur tijdhebbenopgeleverd.
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DEUOBINONTWIKKELING

DeUOBversie1.0iseenoperationeel platform,waarvandebasisnucontinuwordt uitgebreidendoorontwikkeld. Versie1.0gaat vanstart om80%
vandemeest toegepasteproductsoorteninwoningbouwenutiliteit tekunnentekenen. Hiervoor zijnnu357templateobjectenontwikkeldeninde
UOBopgenomen. Dit aantal zal gaandeweghet gebruiktoenemen. Opdit moment biedentienfabrikantenintotaal zo’n13.000productenaan. Inde
eersteversiezijntemplateobjectengebouwdvoor Revit vanAutocad(opdit moment demeest gebruiktestandaardindeinstallatiesector). Direct
na4juni zijnanderesoftwareleveranciersvanhartewelkomomeenplug-intebouwengebaseerdopdeeigenstandaardenbijbehorendetemplate
objectenaanteleveren.

DEMO-APPBESCHIKBAARVANAF4JUNI

Omdemogelijkhedenvanhet platformtedemonstreren, isbij opleveringeendemo-appbeschikbaar. Hiermeekunnenontwerpersenengineersde
belangrijkstefunctionaliteitenbekijkenentesten. Ookalsfabrikant kunt uvanaf 4juni met dezedemo-appdeUOBbekijken. Vanaf 4juni kunnen
softwareleveranciersopRevit aandeslagmet het ontwikkelenvanapplicatiesvoor het gebruikvandeUOBinhunspecifiekeCAD-omgeving. De
eerstecommerciëleRevit plug-inwordt inelkgeval beginseptember geïntroduceerd. Met andereCAD-partijenzullenindeaankomendeperiodetests
wordengedraaidomookhenenthousiast tekrijgenvoor dit platform.

VIEWERS(ONTWIKKELING)

Vanaf juli iser ookeenETIM-MCviewer voor allebladenbeschikbaar. Hiermeekrijgt eenfabrikant eenbeter inzicht hoedeMC-bladenmoetenworden
ingevuld. Voor eindseptember staat dereleasegeplandvandeUOB3D-viewer. Hiermeekunnenfabrikantenhunopgeleverdedataookvisueel
controleren.

4JUNI
KIJKVANAF

OPWWW.OPENUOB.NL

BEKIJKDEUOBENDOEMEEALSFABRIKANT
OPWWW.OPENUOB.NLVINDTUHETLAATSTENIEUWSENEENDIRECTELINKNAARHETUOB-PLATFORM.
OOKLEGGENWEUITHOEUINDRIESTAPPENEENVOUDIGMEEKUNTDOENALSFABRIKANT.

DOEMEE. WEHEBBENEENWERELDTEWINNEN

DeUOBiseenbaanbrekendplatformvoor deontwikkelingvandeinnovatiekracht enslagkracht vanonzesector. Dit isdetoekomst, het gaat straks
omdata. Niet alleeninNederland, maar wereldwijd. Fabrikantendienuinstappen, lopenstraksmeevoorop. Dusdoemee. BekijkdeUOB, laat ons
wetenwat uervanvindt enmelduaan. Samenhebbenweeenwereldtewinnen.

EENVERSNELLINGSPROJECTVAN

EENWERELDTEWINNEN

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

