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openenweversie1.0

Detoekomst vraagt omslimmer digitaal ontwerpen, samenwerken, toelevereneninstalleren

MAAKKENNISMETDEUOBVERSIE1.0
Uitdagingenalsdeenergietransitie, snel enduurzaambouwen, veiligeinfrastructuur enmobiliteit en
eencirculaireeconomievragenomslimmer digitaal werkenensamenwerken. Destapnaar echt
datagestuurdontwerpen, bouwenenbeherenisdaaromcruciaal voor deheleinstallatiesector; van
adviesbureaustot technischdienstverleners, vanfabrikantentot softwareleveranciers. Het nieuwe
platformUOB(deopenUniformeObjectenBibliotheek) brengt nudestandaardisatiediehiervoor nodigis.
Iniedereschakel vandeketen.

DeUOBbiedt straks demogelijkheidominiedereCAD-applicatie, ETIM-MCgestructureerdefabrikantdatasamentevoegenmet templateobjectentot
lichte, rijkeengestandaardiseerde3D-objecten. Dankzij deachterliggendeopenstandaardenzijnmodellenwaarindezeobjectenwordengebruikt
ook echt uitwisselbaar.

OPENSTANDAARDISWATDEMARKTVRAAGTENNODIGHEEFT

Groteopdrachtgeversinbouweninstallatievragenomasset management, informatieeninzicht. Vanuit wetgevingenvoorschrijvingmoeten
steedsmeer gegevensvandeverwerkteproductenwordenvastgelegdinopleverdocumenten, beheer-softwareendezogenaamde‘digital
twin’ vanhet opgeleverdegebouw.Enbovendienwilleninstallatiebedrijvendevolgendestapzettennaar slimmer enefficiënter bouwen,
onderhoudenenbeheren. Dit alleskanalleenmet gestandaardiseerdedatadiedeelbaar istussenallepartijenindeketen, ongeacht het
softwareplatformwaarmeewordt gewerkt.

VOORDESECTOR, DOORDESECTOR

DeopenUniformeObjectenBibliotheekwordt ontwikkelddoor desector, voor desector. Degrotetechnischdienstverlenerszijndedrijvende
kracht achter het platform,samenmet meerderetoonaangevendefabrikanten, TechniekNederland, FME, Fedet, ETIM-Nederland(viaKetenstandaard) en2BA.Databedrijf 2BAneemt deexploitatievandeobjectenbibliotheekopzichenwerkt voor detechnischeontwikkelingsamen
met CIC(CadacItannexCooperation).

SAMENWERKINGTUSSENINSTALLATIEBEDRIJVENENFABRIKANTEN

BIM-expertsvaninstallateurshebbensamenmet productexpertsvanfabrikantenbepaaldaanwelkevoorwaardendebibliotheekendesoftwaremoetenvoldoen. Uniekevoorwaardeisdat deUOBeenopenplatformis. Openstaat daarbij voor fabrikant-ensoftware-onafhankelijk.
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“Demarkt voor 3Dmodellerenis zogroot. Samenwerkenvoor het grotegeheel is veel
slimmer danelkaar beconcurrerenopiets kleins. UOBbiedt zoveel kansen, latenwe
samendebouwwereldvooruit helpen!”
WimBremmer –CEO,Itannex

ONTWIKKELAARSAANZET

DeUOBiseenwerkendplatformdat vanaf 4juni wordt uitgebreidendoorontwikkeld. Versie1.0gaat vanstart om80%vandemeest
toegepasteproductsoortentekunnentekenen. Hiervoor zijnnu357templateobjectenontwikkeldenindeUOBopgenomen. Dit aantal zal
gaandeweghet gebruiktoenemen. Bij destart biedentienfabrikantenintotaal zo’n13.000vanhunproductenaan.
Omdat zo’n80%vandemarkt inNederlandRevit gebruikt, isbeslotenomvoor versie1.0vandeUOBtemplateobjectenvoor Revit tebouwen.
Omdemogelijkhedenvanhet platformtedemonstrerenaangebruikers, fabrikantenenontwikkelaarsisbij opleveringeendemo-app
beschikbaar.
Direct na4juni kunnenandereRevit-partijenaanhakendoor eensoftware-specifiekeplug-intebouwen. Ookkunnensoftwareleveranciers
danaandeslagmet het ontwikkelenvanapplicatiesvoor het gebruikvandeUOBinhunspecifiekeCAD-omgeving. 2BAzal software
leveranciershierinondersteunenmet kennisenworkshops. Deverwachtingisdat beginseptember deeersteapplicatiesopdemarkt zullen
verschijnen. Met niet-Revit CAD-partijenzullenindeaankomendeperiodetestswordengedraaidomookhenenthousiast temakenvoor het
UOB-platform.

BEKIJKHIERDEEERSTEDEMO-FILMS

DeUOBversie1.0is eenoperationeel platformdat vanaf 4juni kanwordenuitgebreidendoorontwikkeld. Voor allefunctionaliteitenworden
demo-films gemaakt. Deeerstetweekunjebekijkenviadezelinks: ‘1) UOBinvogelvlucht’, ‘2) Ontwerpenmet UOB'.

“Asset management is wat onzeklantenvragen. Dat kanalleenmet gestandaardiseerde
engedeeldeinformatieeninzicht. Endus met het openplatformUOB.”
Evert Lemmen–CEO,StruktonWorksphere
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DAAROMDEUOB

Demarkt vraagt omonderlinguitwisselbare3D-modellen, voor slimmer digitaal werkenensamenwerken.
 eUOBbetekent voor installatiebedrijveneenenormeproductiviteitssprong, drastischereductievanfaalkostenen
D
optimaliseringvanbeheer enonderhoud.
BIMisvoor softwareleverancierseenenormegroeimarkt. Het openplatformversnelt diegroei inbinnen-enbuitenland.
 eUOBzorgt voor kostenbesparingdoordat mappingtussenBIM-standaardsalsIFC,ETIMRT,CB-NLen(eventueel)
D
DRSgezamenlijkkanwordengemaakt
 ngineerszullendeUOBomarmen. Routinematigehandelingenvervallen, het is‘direct zoekenenvinden’, hunwerk
E
wordt waardevoller.
DeUOBisdestapdienodigisomvanBIM‘opbrengsten’ temaken, inplaatsvan‘kosten’.

WATJENUALKUNTDOEN?

Voor deUOBiseenspecifiekeAPI ontwikkeld, waarmeedeproductdatavanfabrikanteneenvoudigkunnenwordendoorzocht, gefilterden
overgehaald. Met dezeAPI wordenookdeUOB-objectdefinitiesbeschikbaar opbasisvanETIM-MC.Bij deAPI iseenSDKopgezet diedeintegratie
vandeUOBinjeeigen(CAD-)applicatieheel eenvoudigensnel mogelijkmaakt. Daarnaast isdebroncodevaneeneenvoudigedemo-appmet een
werkendeintegratievoor Revit tevindenopGitHub.
Linksnaar dezeSDK, API enopensourcedemo-appvindjevanaf 4juni opwww.openuob.nl. Meldjeaanengadirect aandeslag.
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OPWWW.OPENUOB.NL

BEKIJKDEUOBENONTWIKKELMEE
OPWWW.OPENUOB.NLVINDJEHETLAATSTENIEUWS,DEMO’SENEENDIRECTELINK
NAARHETUOB-PLATFORM.

DOEMEE. WEHEBBENEENWERELDTEWINNEN

DeUOBiseenbaanbrekendplatformvoor deontwikkelingvandeinnovatiekracht enslagkracht vandeinstallatiesector. Dit isdetoekomst, het gaat
straksomhet delenvandata. Niet alleeninNederland, maar wereldwijd. Deopenstandaardvraagt vaniedereeninhet beginextratijd, energieen
doorzettingsvermogen. Maar softwareleveranciersdienuinstappen, lopenstraksmeevoorop.

EENVERSNELLINGSPROJECTVAN

EENWERELDTEWINNEN

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

