KUNDECASE

VELFAC
“3dbyggeri danmark har fingeren på pulsen hvad digitalt byggeri angår det er et godt sted at starte i stedet for at famle i blinde. Det kan vi varmt
anbefale ... de er professionelle, tilgængelige og tager tingene dybt seriøst” fortæller Marianne Gade fra VELFAC.

Her har VELFAC konkluderet, at kompetent sparring og rådgivning om mulighederne i forhold til
byggesagens digitalisering - samt hvordan VELFAC
kan optimere eksisterende løsninger - er vigtigt. En
service de finder hos 3dbyggeri danmark.
Som leverandør af skræddersyede løsninger bruger VELFAC mange ressourcer på rådgivning af arkitekter. Derfor er det også væsentligt for VELFAC
at iværksætte en stærk position i udbuddet og øge
sandsynligheden for et salg.

Hvad har 3dbyggeri danmark leveret?
VELFAC bruger løbende 3dbyggeri danmark som
rådgiver og leverandør i relation til digitalt produktmateriale.

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.
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Baggrund for samarbejdet med
3dbyggeri danmark
Med ambitionen om at være en professionel samarbejdspartner i relation til byggesagens projektering har VELFAC eksekveret en række forskellige
projekter.

3dbyggeri danmarks leverancer til VELFAC inkluderer:
•
Rådgivning om valg af løsning for BIM-modeller til Revit og ArchiCAD
•
Rådgivning om brugen af Revit-familier i
VELFACs markedssegment
•
Gennemgang af VELFACs Revit-materiale
•
Udbudsbeskrivelser efter bips 1.000-formatet

Hvordan er det at samarbejde med 3dbyggeri
danmark?
VELFAC bruger altså 3dbyggeri danmark i en række
forskellige projektsammenhænge og fremhæver

3dbyggeri danmark kan hjælpe med til at jeres
byggematerialer bliver centrum for beslutningstagernes søgelys.
Vi rådgiver, digitaliserer og implementerer.
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fleksibiliteten i afklaringen og opstarten af projekter.
For større projekter iværksættes et indledende
møde for at forventningsafstemme og afklare,
hvad der er brug for. Det er med til at reducere usikkerheder og skabe ro om projektet.
Andre gange er der behov et hurtigt råd om, hvordan VELFAC anbefales at agere i relation til BIM,
Revit, ArchiCAD eller bips-udbudsbeskrivelser.

“…andre gange har vi brug for et hurtigt
råd, og her får vi hurtigt svar retur. Kontakten er vigtig.”

ArchiCAD som et næste indsatsområde for ikke at
afskære ArchiCAD-brugere fra at bruge VELFACs
produkter.

Hvorfor samarbejde med 3dbyggeri danmark?
I valget af 3dbyggeri danmark som en langvarig
samarbejdspartner fremhæver VELFAC en professionel og dybdegående tilgang til branchen som
helt centralt.
På tværs af VELFACs organisation opleves et upåklageligt samarbejde og tilfredshed med 3dbyggeri danmarks leverancer og måde at gøre tingene
på.

Marianne Gade - Architect consultant, VELFAC

VELFAC leverer vindues- og facadeløsninger til
primært det nordeuropæiske marked med stor vægt

Under projektafviklingen oplever VELFAC en professionel samarbejdspartner i 3dbyggeri danmark,
hvilket er med til at skabe tryghed i en kontekst,
som hurtigt kan blive meget teknisk.
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I alle tilfælde fremhæver VELFAC kontakten som
vigtig og oplever en høj tilgængelighed og forståelse hos 3dbyggeri danmark.

på kvalitet, energi og miljø. I forlængelse heraf ønsker
VELFAC at indgå som en professionel samarbejdspartner med byggesagens interessenter.
Derfor har VELFAC også høje ambitioner i relation til

I forlængelse af den løbende optimering af sin digitale tilstede-værelse er VELFAC opmærksom på

digitalt byggeri.

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