
–    B I M E Y E    –

SWG Efficient Facility får fastigheter och verksamheter att fungera optimalt under hela livscykeln. Allt från krav,  

projektering, byggnation, drift & förvaltning till arbetsplatsservice i ett integrerat informationsflöde. www.swg.com/se

BIMEYE är en molnbaserad BIM-lösning för 
planering, hantering och samordning av projek-
tering och beskrivning av till exempel rum, dör-
rar, inredning och utrustning och installationer. 
Molntjänsten nås via en vanlig browser, därför 
behöver man inte tillgång till eller kunskap om 
dyra och komplexa BIM-modelleringsprogram.

Med BIMEYE får alla i byggprojektgruppen 
tillgång till all data under samtliga projektfaser. 
Från tidiga skeden, under projekteringen och 
vidare används samma information av byg-
gentreprenörerna för deras processer med till ex-
empel inköp, planering, logistik och uppföljning i 
produktionen.

För att man som fastighetsägare skall få in rätt 
information från projekten är det viktigt med en 
tydlig kravställning. Kravställningen kring vilken 
information, vilka egenskaper på vilka byggnads-
delar man som fastighetsägare har behov av 
populeras i BIMEYE.

I SWG:s koncept för Building Lifecycle Mana-
gement används BIMEYE som plattform för att 
samla in all information från projekt. BIMEYE är 
integrerat med Faciliate Asset. Det innebär att 
informationsleveranser och integration av infor-
mation mellan projekt och förvaltning underlät-
tas avsevärt.

BIMEYE har stöd för Revit, ArchiCAD och IFC 
och täcker med det in de vanligast förekomman-
de projekteringsverktygen som används. 

Med hjälp av dessa integrationer kan information 
synkroniseras dubbelriktat mellan BIMEYE och 
projekteringsverktygens modeller. Med integra-
tionen till Faciliate Asset uppnås ett helt obrutet 
informationsflöde från projekt till förvaltning.

Lösningen bygger på

• Modern databasteknologi

• Stöd för dubbelriktad kommunikation av data 
samt 3D för Revit, ArchiCAD och IFC

• Extremt snabbt att söka i, hantera och sor-
tera stora datamängder

• Med all data på samlad effektiviseras samar-
betet mellan olika aktörer i projektet

• Rapportfunktion för rumsfunktionsprogram, 
rumsbeskrivningar, dörrkort, inredningsför-
teckningar, installationsförteckningar, änd-
rings- och PM-rapporter

• Med rättigheter och roller styrs vem som får 
läsa och ändra information i BIMEYE

• Integrerat med PTS, Program för Teknisk 
Standard

Hantera alla objekt i BIM-modeller på ett enhetligt, effektivt och strukturerat sätt. 

Molntjänst för 
BIM-projekt




