YOUR PARTNER FOR 2D, 3D, CAD &

BIM SERVICES
USING THE LATEST REVIT SOFTWARE

Wie zijn wij?
X

Wij zijn MA , een team met passie voor design en engineering.
Ons doel is om diensten te verlenen in CAD- (Computer Aided Design)
met de focus op de BIM-modelleringsindustrie voor internationale klanten en bedrijven.
Met onze ervaring in architectuur en ontwerpindustrie zijn we op zoek naar samenwerkingsverbanden.
Wij hebben de overtuiging dat de toonaangevende AEC-bedrijven die BIM-technologieën gebruiken, de kosten van
projecten aanzienlijk kunnen verlagen en zich kunnen concentreren op hun kerntaken.
Wij hebben een sterke band met onze klanten en dagen onszelf continu uit met projecten die we met succes voltooien.
Samen met www.walteraec.com hebben we de beschikking over een team van 60+ engineers, 160+ jaren

ervaring, 50+ klanten en 200+ projecten in binnen- en buitenland.
MA

X is samen werken, samen beter, uw Flexibele Schil in Integrale Productiviteit.
Dé sleutel voor succes!.
Building Information Modeling (BIM) is the process of
generating and managing building data during its life cycle. Lee et.al.(2006)

x specifiek?

Waarom is MA
D CAD Services

3

2D CAD Drafting
BIM Models

“Door de toepassing van juiste technieken,
maximaliseren we BIM-modellen van echte
objecten met nauwkeurigheidsniveaus van
millimeters.”

Quantity take-offs

Clash Detection

Max Visie
(BEP)
BIM Execution plan

Intelligent 3D libraries

Digital Plan of
Work LOD

“Onze workflow is een efficiënte
combinatie van maximale controle en
het nauwkeurig volgen van
klantspecifieke eisen en wensen

“Innovatief dienstgericht bedrijf dat
gezamenlijke oplossingen ontwikkelt die
substantieel bijdragen aan het maximale
succes van onze klanten.”

X BIM Solutions

Diensten MA
BIM Consulting and Engineering
“BIM de extra dimensie aan uw projecten”

BIM voegt een extra dimensie toe aan uw projecten. Samenwerking, controle en efficiëntie. Voeg MaX-BIM Solutions toe aan uw team en vermijd de
startup-investeringen in software, training en gerelateerde verborgen kosten. Ons multidisciplinaire engineeringteam van BIM-professionals neemt
onmiddellijk deel aan uw project op een schaal die geschikt is voor het project, uw team en budget.
Verhoog uw kostenefficiëntie door onze BIM-services aan uw project toe te voegen wanneer u ze nodig hebt, en door bedrijfskosten te vermijden
wanneer u ze niet nodig hebt. Maak uw BIM-investeringsproject specifiek zonder kapitaaluitgaven.

BIM project management
Documentation development
BIM Clash detectie
Simulations and analysis
Quantities and schedules

X BIM Solutions

Diensten MA
BIM Modeling
“BIM de basis van ‘Life Cycle’ facility management”

In onze visie zullen de gebouwen van morgen zich bewust zijn van hun staat en gebruik door informatie van het Internet of Things (IoT).
Gebouwen worden communicatief en bieden u onmiddellijk de relevante informatie om de besluitvormings-, samenwerkings-, onderhouds- en
renovatieprocessen te verbeteren.
MaX-BIM Solutions helpt u met de eerste stap naar de voordelen van voortdurende digitalisering. Vanaf uw papieren tekeningen en specificaties of met
behulp van een laserscan maken wij een Revit BIM-model van uw gebouw. Dit met een detailniveau dat voor u geschikt is en compatibel is met uw
facility management systeem.
Begin vandaag effectief, verrijk uw model terwijl u onderhoudsactiviteiten uitvoert. Zo bent en blijft u altijd Up to date.
CAD Tekeningen naar BIM-model
Papier drawings, blueprints, scan papier
IMAGE file naar BIM-model

Point-Cloud naar BIM-model

X BIM Solutions

Diensten MA
BIM Asset Development
“BIM uw producten digitaal, toegankelijk voor iedereen”

Uw producten gemakkelijk te gebruiken en toegankelijk voor alle ontwerpers en aannemers, in zowel architectuur, bouwkunde en installaties.
Wij maken uw BIM-componenten levensecht of met vereenvoudigde geometrische weergave (zowel 2D als 3D), inclusief alle informatie en
bijzonderheden.
Onze BIM engineers staan u bij, ongeacht welke software u verkiest - Revit, Archicad, Inventor, SketchUp, AutoCAD of natuurlijk 3ds Max.
Ervaar de mogelijkheden die BIM u biedt. BIM opens your world!

Content creation

Consulting and Best Practice Implementation

Templates and Graphical Standards

Hoe wij onze BIM-workflow zien!
The Business Model

Klant

BIM Projectsamenwerking
PROJECTTAKEN EN
VERANTWOORDELIJKHEDEN

X BIM Solutions

RFI* VERZOEK VAN KLANT

PROJECT SCOPE
BEPALEN

BIM-EXECUTIE PLAN

MA

KLANT GOEDKEURING
*Request for information

DEFINITIEVE LEVERING

REGELMATIG VERSLAG KLANTOVERZICHT

BIM PRODUCTIETEAM

CLASH COÖRDINATIE

TOEBEHOREN AANMELDEN
BEPALEN LEVERSCHEMA

INTERNE
KWALITEITSCONTROLE

COMMUNICATIE-PROTOCOL

BIM PRODUCTIETEAM

DEFINITIEF MODEL
DOCUMENTATIE
KOSTENSCHATTING

KWALITEITSCONTROLE

DATA-UITWISSELING

BIM QUALITY MANAGEMENT PLANNING

PLANNING

EXECUTIE

BEOORDELING

LEVERING

Wij plannen ook!

ONE STOP SHOP

BEP

BEP BIM Executie Plan

BIM Inhoud & Doel

Hoe anticipeert het team op het model?
Aanpassen van de analytische functies?
Teamrooster?
Teamopdrachten
Basisinformatie?

Technologie

Mate van detail bepalen?
Componenten?
Data, formats en meetsystemen
gebruiken voor het project?
Projectvergaderingen

Project tijdlijn

Bepaalt wie, wat, waar en wanneer binnen
het BIM-project
Go or no-Go momenten

Kwaliteitscontrole- en
beoordelingsprocessen

BIM-projectinformatie

Software gebruikt voor ontwerp?
Ondersteunende functies voor het
Project Hardwarevereisten.
Samenwerking die zal worden gebruikt
in het BIM-ontwikkelingsteam?

Leveringen

Beoordelingen &
Kwaliteitscontrole

Vereiste volgorde van leveringen
Definitie van leveringen

BIM-PROJECTONTWIKKELING EN -EXECUTIE
PROJECTBESCHRIJVING

BIM COÖRDINATIEPROCES

MODEL APPROACH
IPD INTEGRATED

ARCHITECTURE
COODINATOR
NAAM /
PROBLEMEN
ONTDEKT

PROJECT VEREISTEN
WAT WIE HOE
ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
BEPALEN VOOR ELKE FASE VAN HET PROJECT

ARCHITECT
MODEL LIBRARY

BIM PROJECTS DATA EXCHANGE

3D

SCHEMATISCH ONTWERP

LOD

100

KLANT

ONTWERP STUDIO

500

ARCHITECT

KLANT ENGAGEERD EN OVEREENSTEMMING OVER DE INFORMATIE-EISEN

BIM DESIGN START

COMPONENTEN

IFC COLLABORATION

OBJECT
LIBRARY

KOSTEN
BEGROTINGEN

HANDOVER TO CLIENT

X BIM Solutions

Referenties MA

Quantities and schedules

X BIM Solutions

Referenties MA

Quantities and schedules

Locatie voordeel
“En is er een probleem? Pak de telefoon
wij spreken Engels en Nederlands”

BEDRIJF
STRATEGISCH GELEGEN
GEEN TIJDSVERSCHIL

2.15h VLIEGDUUR
DEZELFDE TIJDZONE
ALTIJD UP-TO-DATE

SARAJEVO

x BIM Solutions

DIRECTIE MA

Peter van der Hout,
Directeur / Senior adviseur

Dino Dizdar,
Directeur / BIM manager

