KUNDECASE

Ribe Jernindustri
”3dbyggeri danmark er gode til at guide os til mulige løsninger – det er
rart at kunne læne sig op af”. Samtidigt er ”vores interne tid er vigtig. Derfor er det et stort plus, at 3dbyggeri danmark er så selvkørende og proaktive i projektafviklingen” siger Filip Rosenberg fra Ribe Jernindustri.
Baggrund for samarbejdet med
3dbyggeri danmark
I en strategiproces ønskede Ribe Jernindustri at identificere indsatsområder ved at klarlægge dominerende
w w w. 3 d b yg g e r i . d k

markedstendenser.
En rundspørge blandt arkitekter viste, at 2D-materiale
- som man hidtil havde satset på - ikke længere var tilstrækkeligt. Der var også behov for 3D-materiale til Revit - og i mindre grad til MagiCAD, som Ribe Jernindustri
tidligere havde satset på.
•
Efter anbefaling kontaktede Ribe Jernindustri 3dbyggeri

materiale til offentlige udbud, og materiale til nye

danmark, som efterfølgende analysere og præsenterede markedstendenser og udviklingsmuligheder for Ribe

Udbudsbeskrivelser: Optimering af eksisterende
produkter

•

Jernindustri.

Online distributionskanal for digitalt produktmateriale

Dialogens konklusion var, at de mistede salg bl.a. skyld-

Ribe Jernindustris radiatorer er siden valgt i flere syge-

tes, at produktegenskaberne ikke var tydelige nok – og at

husbyggerier, hvilket var ét af succeskriterierne for den

den rigtige løsning var en kombination af 2D- og 3D-ma-

digitale satsning. Efter succesen med ‘high-end’-pro-

teriale samt neutrale bips1.000-udbudsbeskrivelser.

dukter blev Ribe Jernindustris resterende produktserier
også digitaliseret.

Hvad har 3dbyggeri danmark leveret?
Siden det første projekt i 2011 har 3dbyggeri danmark

Ribe Jernindustri satser på, at brugerne selv downloa-

leveret:

der digitalt produktmateriale – her opleves stor værdi i

•

BIM-objekter til Revit

3dbyggeri danmarks distributionsløsning som supple-

•

2D detaljetegninger: Tilpasning af eksisterende

ment til egen hjemmeside.

materiale, og materiale til nye produkter

3dbyggeri danmark har siden 2007 været med
til at sætte dagsordenen for digitalisering af den
danske byggebranche. Derfor har vi indgående
kendskab til hele værdikæden, fx hvordan
arkitekter og ingeniører arbejder.

3dbyggeri danmark kan hjælpe med til at jeres
byggematerialer bliver centrum for beslutningstagernes søgelys.
Vi rådgiver, digitaliserer og implementerer.

3dbyggeri danmark
88 80 73 80
info@3dbyggeri.dk
www.3dbyggeri.dk

1

KUNDECASE

Hvordan er det at samarbejde med 3dbyggeri
danmark?

Uden intern BIM-ekspertviden fremhæver Ribe Jernin-

Med en fast proces, der i høj grad styres proaktivt af

mulige løsninger, og dels at 3dbyggeri danmark kan tage

3dbyggeri danmark oplever Ribe Jernindustri det som

dialogen om det digitale produktmateriale med Ribe

smertefrit at få lavet nyt digitalt materiale. De væsentlig-

Jernindustris kunder.

dustri to ting; dels 3dbyggeri danmarks rådgivning om

ste parametre for Ribe Jernindustri er en god dialog og et
begrænset behov for interne timer.

For Ribe Jernindustri er 3dbyggeri danmarks selvkørende projektstyring og den enkle kommunikation de helt

Ved lancering af nye produkter er det en fast proces at

store forskelle fra andre leverandører. Eksempelvis ople-

vurdere, om der skal laves 2D- og 3D-materiale samt

ves andre leverandører ikke at være så opsøgende mht.

udbudsbeskrivelser. Er det tilfældet sendes produktin-

indhentning af produktinformationer.

formationerne til 3dbyggeri danmark som grundlag for
tilbud og projektplan.

Ribe Jernindustris interne tid er vigtig, så 3dbyggeri
danmarks selvkørende projektafvikling vægtes højt –
og derfor har Ribe Jernindustri afslået at skifte til andre

“Vi har god erfaring med 3dbyggeri danmark
- samarbejdet fungerer meget, meget godt!”

BIM-leverandører.

Teknisk projektleder, Ribe Jernindustri

I projektafviklingen opleves 3dbyggeri danmark som
meget selvkørende og proaktiv i afklaringen af tvivlsspørgsmål inden et udkast sendes til Ribe Jernindustris
godkendelse, og efterfølgende endelig færdiggørelse af

Ribe Jernindustri (herunder Hudevad og Hudevad
Care) producerer radiatorer, som udmærkes ved
høj kvalitet, funktionalitet og stærkt design. I over
150 år har Ribe Jernindustri arbejdet fokuseret med

3dbyggeri danmark.

strømlining af produkter og produktion - hvilket har

Hvorfor samarbejde med 3dbyggeri danmark?

producent.

gjort Ribe Jernindustri til Danmarks førende radiator-

Efter mange års samarbejde er der opbygget en gensidig
tillid, hvor Ribe Jernindustri generelt er meget tilfredse
med 3dbyggeri danmark. Tilliden er vigtig, da Ribe Jernindustri pga. manglende software ikke kan tjekke 3dbyggeri danmarks leverancer.
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Filip Rosenberg

Ved større udbud oplevede Ribe Jernindustri dog,
at valget af deres produkter i projekteringen ikke
altid medførte et salg i forbindelse med det endelige
byggeri.

Kontakt 3dbyggeri danmark hvis I ønsker
sparring med udgangspunkt i jeres virksomhed.
88 80 73 80
info@3dbyggeri.dk

3dbyggeri danmark har siden 2007 været med
til at sætte dagsordenen for digitalisering af den
danske byggebranche. Derfor har vi indgående
kendskab til hele værdikæden, fx hvordan
arkitekter og ingeniører arbejder.

3dbyggeri danmark kan hjælpe med til at jeres
byggematerialer bliver centrum for beslutningstagernes søgelys.
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