
–    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 plane-
ring och hantering av BIM-data kring inredning, 
utrustning och installationer mm. I byggprojekt 
har alla i projektgruppen tillgång till all data un-
der samtliga projektfaser, från tidiga skeden till 
fastighetsförvaltning oberoende av vilket BIM- 
eller CAD-program som används.

Modern internetbaserad databasteknologi gör 
det extremt snabbt att söka i, hantera och sor-
tera stora datamängder och projektdeltagarna 
får mycket god tillgänglighet till information. 
Personer som normalt inte kommer i kontakt 
med CAD-/BIM-program kan ta del av och själva 
bidra med information på ett sätt som tidigare 
inte varit möjligt.

BIMeye består av appar med verktyg som un-
derlättar samordning runt dörrar, beskrivning av 
inredning och rum mm. Hantera och kontrollera 
mängder av objekt i projekt och sammanställ 
den i tabeller och rapporter som t. ex dörrkort. 
Alla inblandade konsulter i dörrprojekteringen 
kan t ex beskriva sina intressen på samma dörr 
samtidigt och alltid ha tillgång till uppdaterad 
information. Inga CAD-program eller kunskap i 
dem behövs.

All inmatad synkroniseras med BIM-modellen. 
Det kan var data från en eller flera modeller och 
från olika program eller discipliner. Logga in via 
webbgränssnitt och beskriv BIM-data när du vill. 
Appar i BIMEYE:

- Requirement Manager: Definiera funktions- och 
tekniska krav för utrymmen, spåra ändringar under 
projektet.

- BIM Asset Manager: Hantera byggnadsdelar från 
BIM-modeller, integrera modeller från Revit, Tekla, 
ArchiCAD och IFC, synkronisera info mellan BI-
Meye och CAD-/BIM-program.

- Interior Manager: Hantera all inredning. 

- Revision Manager: Hantera, spåra, sammanställ 
och kommunicera alla ändringar i ett projekt. 

- Door Manager: Komplett översikt över dörrdata. 

- Review Manager: Samverka i detaljfrågor med 
projektkollegor.  Få överblick över vilka kritiska frå-
gor som är aktuella och beslut som blivit fattade. 

- Room Manager: Samla, hantera och kvalitetssäkra 
all rumsinformation och skapa rumsbeskrivnings-
rapporter. 

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

Molntjänst för 
BIM-projekt


