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PRESSMEDDELANDE              Mölndal den 20 mars 2020 

  
Avtal med världsledande plattformen för digital informationshantering 
- BIMObject - Parans når 1,8 miljoner arkitekter globalt 
 
BIM (Building Information Modeling) används i byggprojekt över hela världen och är 
den globala standarden för digital informationshantering. Parans väljer att satsa på den 
digitala resan och ingår idag avtal med BIMobject som är världens största digitala con-
tent management system för BIM-objekt och ger Parans möjlighet att nå 1,8 miljoner 
arkitekter över hela världen.  

Bild: Parans och BIMObject (två nedersta till höger) 
 
För att Parans ska kunna nå ut till föreskrivande led (arkitekter, projektörer), för vilka Parans 
lösning är världsunik, behöver Parans lösningar finnas tillgängliga enkelt digitalt. Ett BIM-ob-
jekt är en digital kopia av en tillverkad produkt som enkelt kan placeras av exempelvis arkitek-
ter i ritningsmiljöer i designprocessen. Parans har valt idag att ingå ett samarbete med BI-
Mobject som är världsledande inom detta område för att möta kraven från arkitekterna i deras 
arbetsprocess. BIMobject har idag 1,8 miljoner användare globalt med 45 miljoner nedladd-
ningar per år. Utöver att tillhandahålla 3D-formatet av produkten finns möjlighet att addera all 
relevant information om ljusdesignförslag, projektering, underhåll och mer.  
 
Genom att digitalisera byggprocessen kan byggsektorn bidra till stora hållbara fördelar genom 
att rätt material väljs från början i designfasen och att den produkten också används i bygg-
fasen. Detta förenklar efterlevelsen av exempelvis klimatkraven och miljöcertifieringskrav som 
kan finnas i projekten.   
 
Under Parans deltagande på BIMobject Live konferensen i början på mars blev bilden bekräf-
tad av hur välrenommerade bolag använder tjänsterna och vilken förutsättning plattformen är 
för att nå arkitekterna.  
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- Vi är oerhört glada över att skriva avtal med Parans Solar Lighting för att kunna hjälpa dem 
med att nå ut med deras digitala kopior av deras produkter och dess produktinformation till 
föreskrivare världen över, säger Magnus Karlsson på BIMobject. Vi har 1 800 leverantörer idag 
och alla de största arkitektbyråerna runt om i världen använder våra tjänster. Vi har 450 miljo-
ner visningar varje år. 

 
- Vårt nya partnerskap med världsledande BIMobject erbjuder en fantastisk potential för Pa-
rans, säger Fredrik Johansson, Senior Vice President Sales & Marketing på Parans. Vi har 
som strategi att vara ”on every architects mind” och det är av stor vikt för oss att kunna nå ut 
och erbjuda våra produkter i 3D-format i de ritningsmiljöer där våra föreskrivande led finns. 
Genom denna plattform får vi både en ny effektiv marknadsföringskanal men vi blir också mer 
relevanta och ger föreskrivande led enkelheten att kunna ta del av rätt information kring våra 
produkter och rita in dem i rätt fas av deras arbetsprocess. På våra huvudmarknader såsom 
USA, Mellanöstern, Asien och Sydeuropa är användningen av BIMobject hög, vilket gör att vi 
även hjälper våra partners att generera leads och kommer även kunna erbjuda dem tjänster 
avseende detta. Vi hoppas att våra produkter ska finnas klara på BIMobject vid halvårsskiftet.  
 
 
 
 
För mer information kontakta gärna: 
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 
 
Om Parans Solar Lighting AB (publ) 
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare 
solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare 
över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. 
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 


