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BIMobject släpper startkit som hjälper byggbranschen att digitaliseras
BIMobject släpper ett startkit som gör det enkelt att skapa sömlös integration av BIMprogramvaror med bolagets molnbaserade plattform BIMobject Cloud för digitala
byggprodukter. Produkttillverkare ges på så vis fler marknadsföringskanaler och smidigare
tillgång till plattformens användarbas.
BIMobjects nya Software Development Kit (SDK) gör det enkelt för tredjepartsutvecklare att snabbt börja
använda bolagets webbgränssnitt. Innehållet som tillhandahålls på BIMobjects marknadsledande plattform
för digitala byggprodukter kan på så vis enkelt integreras i olika BIM-program, exempelvis i form av appar.
Design, användarupplevelse och funktioner kan bestämmas helt av utvecklaren.
Startkitet tillhandahålls som öppen källkod (”open-source”) för gratis nedladdning och kopplas till
webbgränssnittet efter ansökan. Koden i startkitet är fristående och därför oberoende av uppdateringar.
Detta gör startkitet framtidssäkert, lättapplicerat, mindre sårbart och kortar dessutom ned laddningstider
av det integrerade digitala innehållet.
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Om BIMobject AB
BIMobject® är ett svenskt teknologiföretag med global närvaro som ligger i framkanten av byggindustrins
digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform som genom kraftfull teknologi tillgängliggör digital
produktinformation – Building Information Modelling (BIM) – som kan användas tidigt i byggprocessen för att
visualisera, konkretisera och analysera. Plattformen samlar dessutom in värdefull data som möjliggör effektivisering
av byggindustrin genom hela produktlivscykeln. Smartare design och konstruktion leder till bättre produktval, minskat
svinn och mer effektiv logistik under byggprocessen. Samtidigt gynnas fastighetsförvaltningen av högre kvalitet,
bättre energianvändning och lägre driftkostnader.
BIMobject är idag verksamt på ett stort antal marknader och har en global tillväxtstrategi. Bolagets erbjudande består
av utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter: BIMobjekt. Kunderna är tillverkare av bygg- och interiörprodukter som marknadsför dessa via BIMobject® Cloud.
Användarbasen består främst av arkitekter, designers och konstruktörer som via CAD/BIM-applikationer, appar och
webbtjänster får tillgång till BIMobject® Cloud. BIM-objektet integreras i en detaljerad modell av byggnaden, vilket i
sin tur ökar chansen att den verkliga produkten föreskrivs för projektet.
BIMobject är listat på Nasdaq Stockholm First North och handlas under symbolen BIM.
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