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xD Builder is het basisonderdeel van de xD Virtual Builder Solution. Het is het hart van de toepassing. 
De xD builder integreert de veelheid aan projectgegevens die vaak al beschikbaar zijn, zoals CAD 
modellen, projectplanningen, 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 en 
document productie. Via een eigen scripting language kan de werking worden geautomatiseerd. De xD 
Builder is gebouwd rond een SQL database, functioneert in C/S of stand alone, is volledig aanpasbaar en 
klaar voor integratie in andere bedrijfsprocessen.  

 
 
 

De kern wordt gevormd door de xD Data. De xD Objecten en hun attributen worden of gesynchroniseerd met de 
datasource objecten, of gesynchroniseerd op database niveau, of gewoon manueel ingegeven, of nog, berekend op 
basis van de vorige attributen en logische operatoren. Objecten worden beheerd vanuit een zeer gebruiksvriendelijke 
en krachtige datagrid.  
 
Een xD model wordt opgesteld via een select-and-link techniek: 2D/3D CAD gegevens en planningtaken worden 
geselecteerd binnen de oorspronkelijk toepassingen en vervolgens via drag-and-drop verbonden met het 
overeenkomstige xD obejct. Dankzij die dynamische links is er geen data-duplicatie en kan men altijd beschikken over 
de meest recente gegevens.  
 
Eens een (deel)model beschikbaar is, wordt de informatie gevisualiseerd, geanalyseerd en geïnterpreteerd. 4D 
visualisaties zijn 4D views op het geheel of een deel van het model, waarbij 4D Types de weergave bepalen.  
2D en 3D grafieken geven een meer analytisch inzicht. Interactieve queries vinden we  
doorheen de hele applicatie terug.  
 
Rapporten, zoals o.a. Powerpoint presentaties, movies, …. , en andere output 
wordt enkel de eerste keer gedefinieerd, Om nadien on-the-fly met nieuwe data te 
worden upgedate. Via een specifieke plugin kunnen xD modellen gevisualiseerd 
worden in AutoCAD: voor elke datum een paperspace lay-out.  

  
xD Builder is bestemd voor het technische projectteam, 
ingenieurs, planners, CAD operatoren, … . Vanuit de xD Builder 
worden de modellen omgezet naar xD Viewer voor verwerking 
door de project manager, of naar xD Browser voor consultatie via 
het Internet.  
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Dataverwerking en basisopzet 
� Alle relevante xD data gecentraliseerd in een xD model en 
opgeslagen in een hoogperformante relationele SQL database; 
Geen data-duplicatie 

� C/S of stand alone werking 
� Standaard technologie: XML; VRML; MySQL of andere RDBMS; 
� Meervoudige xD Objecten met onbeperkt aantal attributen en types: 
gesynchroniseerd, custom of berekend veld 

� Read-only toggle voor bescherming data 
� Wizard voor snelle project setup 
� Geïntegreerd database management voor creatie, beheer, 
integriteitscheck, versie-upgrade, …  

 
Input & Data-sources 
� Dynamische gesynchroniseerde datalinks via een OO-com 
framework; ondersteunt alle com-enabled software 

� CAD software: Autocad® (r2008 en ouder); Designcad® (3D Max 
12, 14 en later); Microstation® (r8.5, XM); vraag actuele situatie 

� Planning software:  Microsoft Project® (all releases); Primavera® 
(all products); PowerProject®; ODBC compliant applications 

� Data-exchange on database-level: SQLServer – MySQL – Oracle®  
 
Koppelen/oproepen en datasourcebeheer 
� “Select en link” voor kruiskoppelingen tussen applicaties 
� Koppelen van datasource-gegevens  via drag&drop of specifieke 
functies; in reeks of per object; in nieuwe objecten of aan bestaand 
object 

� Onbeperkt aantal datasources per scenario. 
� Datasource manager voor beheer bestandslocatie, bestandsnaam 
en update na verplaatsing 

� Highlight van actieve selectie in datasource; automatisch openen 
van datasource-bestanden 

� Functies voor herlezen van geupdate gegevens en beheer relaties 
� Planningslogica (constraints, relaties, .. ) wordt volledig 
overgenomen. 

 
DataView met datagrid – Intelligente datamanipulatie  
� Organisatie van xD objecten in overzichtelijk datagrid 
� Indelen volgens constructietype 
� Krachtige functies voor groepering, ordening en filtering volgens 
attributen via intuïtieve en contextuele functies 

� Complexe user-gedefinieerde filterfuncties 
� Multi-update functie voor aanpassing attributen 
� Visualisatie van Ruimte-tijd conflicten 
� Interactie en query tussen de verschillende vensters 
 
User-Interface 
� Gebruiksvriendelijke HTML gebaseerde interface 
� Navigatie door de toepassingen als in een webpagina 
� Snelle toegang tot user-defined reports 
� Aanpasbare scherm lay-out 
� Ondersteuning meerdere schermen 
� Snelle en vereenvoudigde opstart van een nieuw project. 
� Logische en contextuele menu’s en taakbalken 
� Dockable window-system 
 
Tijdsnavigatie 
� Uitgebreid tijdsnavigatie door selectie in kalender, tijdsbalk, 
milestonelijst, manueel ingeven 

� Automatische generatie van milestonelijst vanuit de planning 
datasource 

� Snelle navigatie vanuit xD Objecten naar start/einddatum 
 
4D Project View 
� Grafisch venster met modelview op project 
� Uitgebreide ruimtelijke navigatie  
� Beheer viewpoints,  
� Modelopbouw volgens datumselectie 
� Ondersteuning van de meest courante grafische 3D en 2D 
primitieven, orthofoto’s and gescande ondergrond 

� Definitie schermresolutie – full screen mode 
 
4D Visualisaties 
� Een 4D-visualisatie is een 3D/2D model op basis van een selectie 
van objecten en afbeeldingparameters 

� Vastleggen type-instellingen in visualisatiedefinitie 
� Creatie van onbeperkt aantal 4D visualisaties  
� (Auto-)herberekenen van visualisaties na update vanuit 
datasource 

 
4D Types  
� 4D types (kleur) is de definitie van de afbeeldinginstellingen per 
type activiteit  

� Voorstelling ifv. van status en datum: pre-active/active/post-
active/altijd 

� Onbeperkt aantal user-defined 4D types 
� Ingebouwde basistypes 
� Importeren van 4D Types vanuit andere projecten 
 
4D Legende View 
� 4D Legende ter duiding van de gebruikte 4D types 
� Eenvoudig dialoogvenster  
� Selectie van 4D type en 4D type dialoog vanuit de legendeview  
 
Rapportering and communicatie 
� Automatische powerpoint generatie 

� Op basis van corporate powerpoint-lay-out 
� Invulling volgens keuze: beelden, tijdsbalk, tekstuele 

informatie, datum 
� Automatisch of manueel opstellen datumlijst 
� Generatie van 1 slide per datum 

� Automatische movie generatie 
� Automatisch of manueel opstellen datumlijst 
� Generatie van 1 frame per datum 
� Formaat naar keuze 

� Render high-quality beeldmateriaal 
� Thematic coulormappings 

� Naar CAD datasource of binnen 4D view 
� Automatisering mogelijk 

� Rapportering naar .doc, .pdf, .html, … en  andere formaten 
Uitbreiding met Report Generator 

� 2D en 3D analysis-graphs op basis van xD model attributen 
� Generate DWG/XML 4D model 

� Export van 4D model naar AutoCAD® 
� Visualisatie binnen AutoCAD® met specifiek functieset 

� Export naar Excel®, Access®, …  
� SQL export 
� Script generator voor automatisering porductie 
� Optimaliseer: zie Report Generator 
� Publiceer naar website: zie xD Browser application 
 
Agenda 
� Uitbreiding van concept status voor xD objecten: een 
objectagenda met volledig evolutie doorheen de tijd 

� Aanpasbare agendalogica 
� Combinatie van meerdere planningtasks; 
� Afbeelding en analysefuncties 
 
AnalyseView - grafieken 
� User-defined projectwatches voor dagelijks opvolging 
� Analysegrafieken op basis van alle attributen 
� Analyse op basis van agendaparameters 
 
Systeem 
� Sessiebeheer configuratie 
� Opties volledig configureerbaar via externe XML optiebestanden. 
� Dump functie voor backup en overdracht van projecten 
� Datasource-management 
 
Scriptingtaal 
� xD Builder beschikt over een eigen scripting taal voor scripting, 
automatisering en inpassen in third-parthy toepassingen 

 

 
Systeemeisen 
� Intel® 4 of AMD processor 
� Min 512 Mb werkgeheugen aanbevolen 
� Min 128 Mb video memory aanbevolen 
� Windows NT 4.0, WIN2000, WIN XP, WIN VISTA 
� Schuifruimte software: 60 Mb voor xD Builder; 40 Mb voor xD Viewer 


