
   
 

PRESSMEDDELANDE 
Malmö, Sverige 
2018-12-21 
 

BIMobject tecknar avtal med LINK arkitektur för att 
effektivisera datahantering 

  
BIMobject meddelar att LINK arkitektur tecknat ett licensavtal för nyttjandet av bolagets 
lösning BIMobject Hercules. Med hjälp av Hercules effektiviseras den interna 
hanteringen av BIM-objekt, exempelvis dörrar, fönster och badrumsinredningar.   
 
LINK arkitektur är ett av de ledande arkitektkontoren i Skandinavien. Bolaget har 15 kontor 
med över 470 medarbetare spridda över Norge, Sverige och Danmark. För att förenkla den 
interna hanteringen av BIM-objekt och effektivisera hanteringen mellan alla kontor väljer nu 
bolaget att använda sig av den privata molnlösningen Hercules.  
 
BIMobject Hercules öppnar för ett flexibelt samarbete internt eller mellan olika aktörer inom ett 
projekt. Därtill är det möjligt att utveckla, organisera, standardisera samt hantera allt från 
enskilda BIM-objekt till hela fastigheter. Molntjänsten ger full kontroll över all information om 
objekten eller produkterna, samt över vem som har tillgång till dem. Detta minimerar risken för 
dubbelarbete, missförstånd och omarbete. 
 
Med BIMobject Hercules säkerställer LINK arkitektur att de 15 kontoren alltid har tillgång till de 
senaste och rätta BIM-objekten för projektering av bland annat sjukhus, skolor, vårdboenden 
och bostäder. LINK arkitektur använder sig av projekteringsverktygen Revit och ArchiCAD i 
sin process och har många egenutvecklade BIM-objekt för båda verktygen. De har därför även 
behovet att snabbt och effektivt skapa BIM-objekt, samt hantera två olika filformat och dess 
information som ett. LINK arkitektur ser kombinationen Hercules och BIMscript – BIMobjects 
verktyg för att konvertera och skapa BIM-objekt – som lösningen. 
 
“BIMobject Hercules är ännu en pusselbit i vårt sömlösa digitala arbete som möjliggör ett 
effektivt arbetssätt med enklare samarbete över kontors- och landsgränser. På det sättet kan 
vi alltid bemanna våra projekt med de bästa resurserna oberoende av fysisk plats”, säger Arno 
De Ryst, utvecklingsansvarig för BIM och digitalisering på LINK arkitektur. 
  
Inom ramarna för licensavtalet kommer BIMobject främst att fungera som en samarbetspartner 
för LINK arkitektur och tillhandahålla molntjänsten BIMobject Hercules, men även utbilda i 
BIMscript och hjälpa LINK arkitektur att på effektivaste sätt strukturera, distribuera och hantera 
sitt interna objektbibliotek. 
 
“Det gläder mig att få jobba tätt med LINK arkitektur under 2019 för att effektivisera sättet de 
hanterar sitt interna objektbibliotek på. Jag ser att många, om inte alla, som på något sätt har 
egna BIM-objekt har det här behovet och det är kul att LINK arkitektur ser BIMobject 
Hercules som lösningen”, säger Viktor Davidov, Solution Specialist på BIMobject.  
  
För mer information, vänligen kontakta: 
Stefan Hansson - CFO 
Tel: +46 40 - 685 29 00 
E-mail: press@bimobject.com 
 
Om BIMobject AB 
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. 
BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform med över 1000 tillverkare som tillgängliggör digital 



produktinformation. Runt den molnbaserade plattformen, som idag har över 1 miljon användare, 
erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och handeln. BIMobject 
grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2017 till 84 
MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor är 
FNCA Sweden AB. www.bimobject.com 


