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BIMobject tecknar samarbetsavtal med Zynka BIM  

BIMobject ingår ett strategiskt samarbete med det svenska BIM-konsultföretaget Zynka 
BIM för att tillsammans erbjuda en helhetslösning för digitalisering av existerande 
fastigheter. Zynka BIM är väl etablerade inom digitalisering för ledande  fastighetsförvaltare. 
Konsultföretaget kommer att använda BIMobjects molnbaserade plattform för att hantera 
all produktdata i sina projekt, vilket tillför värde till processerna genom garanterat aktuell 
och korrekt information.   

Zynka BIM hjälper fastighetsägare och entreprenörer att digitalisera sina processer genom samtliga faser 
från projektutveckling, projektering och produktion, till förvaltning. I alla steg finns ett växande behov av 
tillförlitlig, uppdaterad data i såväl byggprocesser som befintliga byggnader. Medvetenheten om att sådan 
informationskontroll resulterar i konkret värde ökar snabbt bland fastighetsägare och omsätts allt oftare i 
faktiska initiativ.  

“Kontinuerligt uppdaterad data är av största vikt för en kostnadseffektiv förvaltning. Processen kan se olika 
ut beroende på förutsättningarna. Men gemensamt för alla uppdragsgivare är ett behov av exakt, tillförlitlig 
och aktuell information. Därför är 3D-skanningar av byggnaderna ofta utgångspunkten när vi arbetar med 
att digitalisera det befintliga beståndet”, säger Petter Bengtsson, VD för Zynka BIM. 

Zynka BIM använder sig av digitala modeller för fastighetsförvaltning som motsvarar BIM-modeller för bygg 
och konstruktion. Även här finns detaljerad information och dokumentation om alla produkter som ingår i 
byggnaden, vilket underlättar och effektiviserar förvaltningen på en rad olika sätt. Med hjälp av BIMobject® 
Hercules skapas en privat plattform för säker, effektiv hantering av denna information inom projekt eller 
organisationer.  

“BIMobjects teknologi är en viktig del av lösningen vi kan erbjuda fastighetsägare. Eftersom informationen i 
plattformen alltid är uppdaterad kan vi skapa en effektiv infrastruktur i byggprocessens alla skeden”, säger 
Petter Bengtsson.  

“Vi ser fram emot att samarbeta med Zynka BIM för att erbjuda fastighetsägare rätt plattform, objekt och 
arbetssätt för att digitalisera sina hus. Tillsammans kan vi bygga Sverige som kunskapsnation kring BIM 
och fastighetsdigitalisering för att sedan sprida det i resten av världen”, säger Viktor Davidov, Solution 
Specialist på BIMobject. 
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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: BIM-
objekt. 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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