D-studio xD Virtual Builder Overview
De D-studio xD Virtual Builder is een volledig geïntegreerde xD/4D omgeving met een hoog
potentieel aan dataverwerking, analytische functies, output en rapporten. Het is de enige 4D
oplossing die een continue link behoudt met de verschillende datasources zoals CAD modellen,
Planning e.a. De xD Builder werkt in C/S of stand alone.
De toepassingsmogelijkheden zijn erg breed en gaan van verhuisplanning tot beheer van largescale projects.

Een xD Model in 3 stappen

1. Verzamelen en linken van alle
beschikbare data.
Vanuit de native applicaties worden objecten
via drag-and-drop gelinkt tot xD Objecten. Ze
vormen samen het xD model.

2. Beheer het xD model in Builder en
Viewer.
Bekijk. Analyseer. Doorloop. Pas aan. Via de
dynamische links wordt steeds de laatst
beschikbare data opgehaald vanuit
datasources;

3. Rapporteer. Publiceer. Deel.

4D visualisatie is een techniek waarbij CAD/GIS-modellen,
projectplanning, bouwkosten, en andere data worden
samengebundeld tot een geïntegreerd model. Een
onvervalst BIM. Op deze manier kan het bouwproces
(planning) volledig virtueel in beeld worden gebracht,
kunnen conflicten worden opgespoord, kunnen draaiboeken
worden gegenereerd enz.
Het voordeel van een 4D of meerdimensionaal model
situeert op 2 vlakken: kwaliteitsverhoging en
communicatie. Dit laatste is vaak het direct bruikbare. Maar
kwaliteitsverhoging door het vroegtijdig inzichtelijk maken
van problemen en conflicten, heeft vaak aan een nog groter
positief effect.
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MODULES
De xD Buider is een geheel van verschillende xD modules : xD Builder, xD Viewer en xD Browser en
ondersteunende modules, zoals onder andere de Report Generator. De opsplitsing laat een specifiek
gebruik toe door de verschillende project-intervenianten: planner, ontwerper, projectleider,
opdrachtgever, … enz. Elk met een eigen functionele omgeving.
De xD BUILDER is het hart van de toepassing. De xD builder
integreert de veelheid aan projectgegevens die vaak al beschikbaar is
zoals CAD modellen, projectplanning, en andere data, in een centraal
xD model. En dit eenvoudigweg door slepen en linken. De interpretatie
van deze xD data opent de weg voor 4D visualisatie, analyse,
rapportering and document productie. Via een eigen scripting
language kunnen functies worden geautomatiseerd of ingepast in
lopende bedrijfsprocessen. De xD Builder functioneert in C/S of standalone.

De xD BUILDER is bestemd voor het technisch projectteam.
De xD VIEWER is gebouwd rond een XML procesmodel, een exacte
doorslag van het centrale SQL datamodel. Het is een all-in-one
toepassing, inclusief gantt-chart voorstelling, kritisch pad analyse,
conflictstudie, grafische analyse, rapporproductie, … enz. Een typisch
managementinstrument. Bij aanpassingen is een terugkoppeling naar
het centrale model voorzien.

The xD VIEWER is bestemd voor project managers.
De xD BROWSER is gebouwd rond een XML/VRML procesmodel.
Met de xD Browser wordt xD model gedeeld via corporate InternetSite
of ProjectPortal. De verschillende componenten zijn perfect inpasbaar
in eender welke webtechnologie.

The xD BROWSER is bestemd voor everybody involved.
HIGHLIGHTS
















Logische werkomgeving met meervoudige views op hetzelfde centrale data model
Automatische synchronisatie van objectgegevens met data-sources. Automatische update
Breed palet aan krachtige rapport- en productietools voor de 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.
Publiceren en delen van de 4D/xD modellen.
Krachtige analysetools: 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 planning-constraints.
Geïntegreerd in de verschillende modules.
Interactieve visualisatie van xD modellen binnen AutoCAD.
Customisatie door middel van eigen script-taal.
Interactieve grafisch-alfanumerieke omgeving
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