D-STUDIO VIRTUAL BUILDER ESSENTIALS

Bouwprojecten worden met de dag complexer. Projectmanagers hebben daarom nood aan interactieve
en dynamische tools bij de bewaking van budget, tijd, risico en kwaliteit tijdens de hele project cyclus.
De xD Virtual Builder helpt hierbij: visualiseer, analyseer en optimaliseer het bouwproces voor de start,
beheer tijdens de werken en analyseer na afloop.

D-studio xD Virtual Builder is in de eerste plaats
een
krachtige 4D/5D/xD visualisatie oplossing.
Gebouwd rond een SQL database functioneert ze in
C/S of stand alone. Alle relevant gegevens –CAD,
planning, kost, …- worden eenvoudig verbonden met
xD
Objecten
en
vervolgens
dynamisch
gesynchroniseerd, met een update-on-demand
functie. Complexe analyse- en beheerfuncties lichten
het project door, terwijl rapportering en output
automatisch worden geproduceerd. Tot slot kunnen
de modellen eenvoudig gepubliceerd op het Internet.
De open en generieke architectuur opent onbeperkte
mogelijkheden voor allerhande toepassingen binnen
de wereld van Building en Project Information
Models.
De modulair opdeling en de intuïtieve user-interface
dient de verschillende noden en gebruikers. Of het nu
om Planner, Manager of opdrachtgever gaat.
Tot slot. xD Virtual Builder is gebaseerd op
werkelijke projecten en noden.

xD BUILDER  voor de PLANNER  creatie xD model  dynamische link met
datasources  project model in relationele database  analyse en
conflictstudies  tijd-ruimte-navigatie  documentproductie en rapportering 
filters  publicatie and delen van informatie  2D en 3D grafieken 
terugkoppeling naar Autocad  customisatie via scripting taal.
xD VIEWER  voor de MANAGER  visualisatie van xD model 
project model in xml file  analyse en conflictstudies  filters  tijdruimte-navigatie  documentproductie en rapportering  publicatie
and delen van informatie  customisatie via scripting taal

xD BROWSER  voor IEDEREEN  delen van xD
model op Intranet/Internet project model in XML file 
filtering van gegevens  tijd-ruimte-navigatie  selectie
camerapunten 
eenvoudige basisinterface

inpasbaar in corporate website

'In our opinion the D-studio 4D Virtual Builder is a value added tool in enabling the decision makers
with an visual overview of critical steps the project requires to make in achieving success...' -Frank
Konings, KLIAPLAN, Malysia-
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Automatische synchronisatie van objectgegevens via dynamische links met de data-sources (
CAD, planning, … ). Update van gegevens verloopt eenvoudig en transparant.
Breed palet aan krachtige rapportering voor een maximale ontsluiting van informatie.
Powerpointpresentaties, movies, pdf-reports, … worden on-the-fly gegenereerd.
Eenvoudige gebruiksinterface met drag-and-drop functionaliteit.
Veelvuldig aantal data-source interfaces voor connectie met AutoCAD, Microstation, MS
Project, Primavera, Powerproject, … etc
SQL Database voor een onvervalst projectmodel. Datagrid voor xD Object manipulaties.
Modulaire opbouw voor een sturing van de workflow en een gediversifieerd gebruik: xD Builder
voor planners, xD Viewer voor manager, xD Browser voor alle betrokkenen.
Publicatie van 4D/xD modellen op corporate Internetsites al dan niet in combinatie met
webcam, en/of integratie met webapplicaties.
Krachtige analyse-tools: visualisatie van tijd-ruimte conflicten, tijdsgerelateerde grafieken, 2D
en 3D grafieken, …
Mogelijkheid tot integratie met andere toepassingen en bedrijfsprocessen. C/S architectuur op
basis van markstandaarden zoals MySQL, SQLserver, Oracle, … .
Uitgebreide en krachtige navigatiefuncties.
Ingebouwde netwerkplanner met visualisatie en sturing van kritisch pad en planningconstraints. Geïntegreerd in de verschillende modules.
Interactieve visualisatie van xD modellen binnen AutoCAD.
Customisatie door middel van eigen scripting taal.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
De xD Virtual Urban Planner is gericht op complexe grootschalige stedelijke multipartner projecten. Op
basis van een palet van gegevens met zeer verschillende oorsprong is het primordiaal om de evolutie
van wijk en stad tijdens de veranderingsprocessen inzichtelijk te maken.
De xD Virtual Builder is de afgestemd op de dynamische visualisatie van complexe bouwprojecten. De
toepassing is 3D/2D CAD georiënteerd en blijft in zijn problematiek dichter bij het klassieke bouwen.
Logistieke onderbouw speelt hierbij een belangrijke rol.
xD MoveManager en xD RoomManager, zijn ontwikkeld voor interactieve verhuisplanning. Ze
functioneren op basis van plan lay-outs, CAD data, stacking/blocking schema’s, enz.

While merging 2D/3D information with plain information, like required space, and visualized through
time, large scale movements can be checked and analyzed before and during execution. It’s all a
piece of cake with the D-studio xD MoveManager.
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D-studio is gespecialiseerd in ICT-tools voor procesvisualisatie van alle soorten bouwactiviteit. Of het nu
om interactieve verhuisplanning, of ‘klassieke’ bouwprocesvisualisatie of grootschalige stedelijke
projecten gaat, D-studio heeft de er een oplossing voor.
D-studio combineert ervaring met een erg jong en dynamisch team. Voor sommige teamleden gaat de
ervaring terug tot de eerste 3D CAD experimenten tijdens de vroege jaren ’80. De dag vandaag
beschikken we over een uitgebreide ervaring in GIS, AEC, CAFM, stedebouw, projectmanagement and
visualisatie.
D-studio heeft een erg sterke binding met de onderwijs- en onderzoekswereld. En dit zowel via
onderwijstaken als via herhaalde deelname aan EU-onderzoeksprojecten. Het biedt in ieder geval de
mogelijkheid tot experiment en onderzoek, als motor voor vooruitgang
D-studio beschikt verder in EU en wereldwijd over een stevig partnernetwerk.

REFERENTIES
D-studio is zeker niet over één nacht ijs gegaan. We voeren al 4D projecten sinds 1999. Onze CAD
ervaring gaat terug tot 1984. De xD programma’s zijn stap voor stap opgebouwd rond concrete
projecten en gestuurd door gebruikers.
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