Upozornění na novinky o produktech
Kontakt pro tisk:
Gail McGrew
+1 610 458 2752
gail.mcgrew@bentley.com
Sledujte nás na Twitteru
Značky: ProStructures, AECOsim
Produktové řady: Tvorba konstrukčních detailů, navrhování budov
Produkty: ProStructures, AECOsim Building Designer
Dostupnost: Všeobecná dostupnost, aktuálně k dispozici
31. října 2016

ProStructures optimalizuje pracovní postupy navrhování budov a
dále podporuje výměnu informací mezi týmy
Aplikace společnosti Bentley Systems pro účely tvorby konstrukčních detailů, ProStructures,
která zahrnuje schopnosti aplikací ProSteel a ProConcrete, podstatně zlepšuje pracovní postup
mezi tvorbou konstrukčních detailů a obory v rámci navrhování budov a podporuje výměnu
informací mezi týmy s plnou podporou normy Industry Foundation Classes (IFC).
Jelikož aplikace ProConcrete je nyní integrována s AECOsim Building Designer, mohou
uživatelé umisťovat výztuže a vytvářet detaily výztuží přímo v modelech AECOsim Building
Designer. Propojení s původními modely betonových prvků, jež pocházejí z AECOsim Building
Designer, v rámci ProConcrete omezuje potřebu tyto betonové prvky znovu modelovat, čímž se
zamezí chybám a opomenutím. Tento nový pracovní postup uživatelům rovněž ušetří
drahocenný čas tím, že snižuje náročnost správy modelů mezi aplikacemi pro tvorbu
konstrukčních detailů a navrhování budov.
Uživatelé mohou nyní navíc exportovat informace o ocelových, betonových a výztužných
konstrukcích pomocí ProStructures v úplném souladu s normou IFC (CV2x3). Datové modely
IFC se běžně používají pro výměnu dat ve stavebním průmyslu. Zobrazení podporuje detekci
kolizí, kontrolu projektu, tvorbu harmonogramů, soupisy množství materiálů a další. Uživatelé
mohou otevírat soubory v souladu s normou IFC v podporovaných hostitelských aplikacích a v
prohlížečích IFC pro podporu kontrol návrhů.

Rui Pedro Mota, vedoucí stavební architekt a specialista na oblast BIM, ISQ, řekl, “AECOsim
Building Designer a ProStructures představují vynikající technologii pro vývoj projektů a
výstavby. Jejich interoperabilita nám pomáhá reagovat na úkoly 21. století a zlepšovat naši
koordinaci pro dosažení našich projektových cílů při modernizaci letiště Oecuse v Timor Leste.”
Santanu Das, senior viceprezident pro modelování návrhů, Bentley Systems, řekl, “Pro
společnost Bentley jsou soustavnými cíli navyšování přidané hodnoty a zlepšování pracovních
postupů našich uživatelů. Nedávným vydáním aplikace ProStructures, jež nyní zahrnuje rovněž
ProConcrete, jsme uživatelům umožnili umisťovat a vytvářet výztuže přímo v modelu budovy,
aniž by bylo třeba přenášet data a informace manuálně – v konečném důsledku to znamená
snížení nákladů, rizik a množství chyb. Našim uživatelům jsme rovněž usnadnili výměnu
informací mezi týmy díky dalšímu rozšíření interoperability aplikace ProStructures
prostřednictvím plné podpory normy Industry Foundation Classes (IFC). Uživatelé jsou z těchto
nových zlepšení nadšeni a na více než 1000 nových uživatelů aplikace ProConcrete v nedávné
době je patrné, že tato aplikace získává na oblibě mezi profesionály v oblasti návrhu
železobetonových konstrukcí.”
O ProStructures
Aplikace ProStructures pro návrh ocelových a betonových konstrukcí vytváří efektivně přesné
3D modely pro ocelové konstrukce, kovové součásti a železobetonové konstrukce. ProStructures
umožňuje uživatelům vytvářet konstrukční výkresy, definovat podrobnosti pro výrobu a
harmonogramy, které se automaticky aktualizují vždy při změně 3D modelu. Software
ProStructures je vytvořený zkušenými konstruktéry a zahrnuje ProSteel a ProConcrete.
Prohlédnout a stáhnout související obrázky:


Obrázek 1
Titulek obrázku 1: Modely budov vytvořené v AECOsim Building Designer, jež
obsahují betonové objekty, jsou propojené s odkazy ProConcrete pro úsporu
drahocenného času uživatelů. Připsání obrázku: S laskavým svolením společnosti Bentley
Systems



Obrázek 2
Titulek obrázku: Model budovy z AECOsim Building Designer je propojen odkazem do
prázdného modelu ProConcrete, kde se přímo používá pro umisťování výztuží. Připsání
obrázku: S laskavým svolením společnosti Bentley Systems

