
WIC3D lanceres i forbedret udgave – Et
digitaltmodelleringsværktøj til facadekonstruktioner
WIC3D er WICONAs modelleringsværktøj for 2D- og 3D-tegninger samt for 3D-modellering. Nu lanceres der yderligere en dimension i programmet; nemlig at
brugerne på simpel vis kan integrere både vindues-, dør- og skydedørsløsninger fra WICONA i sine facadekonstruktioner.   

I efteråret 2016 lancerede vi første etape af WIC3D for facadekonstruktioner. Nu er videreudviklingen klar, hvor både facadekonstruktioner, døre og vinduer er
integreret i programmet.

Nu kan brugere af WIC3D nemt skabe konstruktioner med vindues- og dørløsninger integreret i facadekonstruktionen. Konstruktionerne kan eksporteres direkte i
IFC format som BIM modeller, de kan eksporteres til Google SketchUp eller som en WICTOP fil (til WICONAs konstruktions-software). Den nye version af WIC3D har
ligeledes fået et helt nyt og brugertilpasset design, som gør programmet mere brugervenligt.  

WIC3D er udviklet i samarbejde med arkitekter for at blive det bedste modelleringsværktøj for design, visualisering, dokumentation og præsentation af et
byggeprojekt. Programmet kan producere tegninger i reelle størrelsesforhold, samtidig med at præcisionen forbedres, og arbejdsgangen reduceres. Konstruktioner
kan i WIC3D beskues fra både udvendig og indvendig side, hvilket bevirker, at proportion, opstaltning og udformning kan vurderes og videreudvikles rent visuelt. 

WIC3D forbindes også til vores konstruktionsprogram WICTOP, så konstruktioner på hurtig og enkel vis kan flyttes mellem systemerne. Det er en stor fordel for alle
aktører i byggeprocessen. Udover en reduceret arbejdsgang og en mere smidig proces, så indebærer sammenkoblingen også, at samtlige projektinformationer
opretholdes og flyttes mellem byggeriets forskellige parter, hvilket igen minimerer risikoen for fejl.

Om WIC3D 
WIC3D er et digitalt modelleringsværktøj, som allerede fra første designstadie bistår arkitekter og konstruktører i kreativitet og produktivitet ved at udforske alternative
konstruktionsløsninger. Programmet indeholder også funktioner til beskrivelse, analyse og visualisering af projektet, og giver mulighed for at afprøve forskellige
facadevalg og løsninger for projektet. Arkitekter, ingeniører og konstruktører kan tegne sine skitser og ideer i en hurtig og effektiv arbejdsgang, og konstruktionen kan
fra starten skabes med WICONAs højteknologiske facade-, vindues-, dør- og solafskærmningssystemer.

WIC3D kan gratis downloades fra WICONAs hjemmeside.  

For mere information om WIC3D eller vores software-løsninger, kontakt:

Salgschef Henrik Sørensen 
Telefon: 3059 9547 
E-post: henrik.sorensen@wicona.com


