
Tekla BIMsight 1.8 - reaaliaikaista BIM-yhteistyötä  
 

HELSINKI, 28.8.2013 – Tänään julkaistiin Tekla BIMs ight 1.8, uusin versio Teklan ilmaisesta 
ja helppokäyttöisestä rakennushankkeen BIM-yhteisty ökalusta. Rakennusalan ammattilaiset 
yli 160 maassa ovat ottaneet ohjelmiston omakseen j a avanneet sillä yli 4,5 miljoonaa 
tietomallia, ja nyt he saavat uuden version myötä v älineet entistä nopeampaan ja 
helpompaan yhteistyöhön.   

Tekla BIMsight on työkalu rakentamisen ja 
suunnittelun koordinointiin, ja sen 
päätoiminnot ovat kolme Y:tä: mallien 
Yhdistäminen, Yhteentörmäysten 
löytäminen ja Yhteistyö. Tekla BIMsight 
1.8 helpottaa etenkin Yhteistyötä uusilla 
toiminnallisuuksilla, kuten reaaliaikanen 
jakaminen (live sharing)  ja IFC-
moduuliverkkojen tuki .  

Kommenttien (note) tekeminen ja 
jakaminen muiden kanssa sähköpostilla on 
aina ollut mahdollista Tekla BIMsightissa, 

mutta nyt jakaminen on helpompaa, nopeampaa ja automaattisempaa. Reaaliaikainen 
kommenttien jakaminen onnistuu nyt Projektikansiossa, joka esiteltiin Tekla BIMsight -versiossa 
1.6.  Sähköpostia ei tarvitse enää lähettää eikä kadottaa – riittää, että julkaisee kommentin, ja muut 
saavat sen viiveettä. 

Projektikansioon talletetaan kaikki projektiin liittyvät mallit ja kommentit, se voi sijaita joko pilvessä 
tai verkkolevyllä, ja sitä voi käyttää projektipankkina.  Uudet julkaistut kommentit ja vastaukset 
tulevat automaattisesti näkyviin projektikansioon kytkeytyneille käyttäjille Tekla BIMsightissa.  
Samoin he saavat tiedon uusista tai päivitetyistä malleista ja voivat päivittää malleja myös itse. 
Kaikilla projektihenkilöillä on käytössään sama ajantasainen tieto. 

Jaettuja  kommentteja on kehitetty myös muuten: kaikki tieto, mukaan lukien muun muassa 
värikoodaus ja useat 
kuvankaappaukset, jaetaan nyt 
projektikansiossa.  

Moduuliverkot vastaavat 
käyttäjien tarpeeseen 

Toinen merkittävä uusi toiminnallisuus 
on IFC-moduuliverkkojen  tuki. 
Moduuliverkkoja ja niiden nimiä 
käyttämällä mallissa ja myös työmaalla 
on helppo navigoida ja löytää perille. 
Kohdistus moduulilinjaan onnistuu, ja 
samoin onnistuu rakenteiden mittaaminen verkkojen avulla ja tietysti moduuliverkkojen 



piilottaminen ja vain haluttujen tasojen näyttäminen. Moduuliverkkojen avulla mallin kohdistaminen ja 
mallien yhdistäminen on paljon helpompaa kuin aikaisemmin.  

"Olemme saaneet Tekla BIMsight ideaforumiin lukuisia toiveita moduuliverkkojen tukemisesta. 
Kuuntelemme käyttäjäyhteisömme toiveita ja ymmärrämme, että asia on tärkeä. Siksi tuki 
päätettiin lisätä uusimpaan versioon” selittää Tekla BIMsightin markkinointipäällikkö Jussi Ketoja . 

Lisätietoja Tekla BIMsight 1.8 -versiosta englanniksi: Release Notes. 

Tekla BIMsight 1.8:n voi ladata ilmaiseksi osoitteesta www teklabimsight.com 

Video tutoriaalit ja online-yhteisö helpottavat varsinkin BIM-mallien hyödyntämisen alkutaipaleella.  

Lisätietoja   
(09:00-21:00 CET+2) Jussi Ketoja, markkinointipäällikkö, Tekla Oy, puh. +358 40 483 6022, e-mail jussi.ketoja(at) 
tekla.com 
 
Kuvia 
Kuvia Tekla BIMsightista  Press Room. 

About Tekla and Tekla BIMsight 
Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja 
energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja. Teklalla on asiakkaita 100 maassa, toimisto 
15 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä, josta 
lähes 200 ulkomailla. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Tekla on perustettu vuonna 1966, ja se on yksi Suomen 
vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. Teklasta tuli osa Trimbleä heinäkuussa 2011. 
 
Tekla BIMsight on tietomallisovellus mallipohjaiseen projektiyhteistyöhön. Helppokäyttöisen sovelluksen avulla voi 
katsella, vertailla ja yhdistellä kaikkien rakennushankkeen osapuolten tuottamia malleja. Ongelmakohdat voidaan 
tunnistaa ja ratkaista jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa. Tekla BIMsight on yhteistyökalu, joka mahdollistaa 
mallipohjaisen viestinnän kaikkien toimijoiden kanssa.  
Kuka tahansa voi ladata palkitun* Tekla BIMsightin itselleen ilmaiseksi Internetistä. Yli 150 000 rakennusalalla toimivaa 
ihmistä yli 160 maasta on jo tehnyt niin. Lisätietoja www.tekla.com, www.teklastructures.com ja www.teklabimsight.com. 

*Gold Baltimat innovation award 2011, Pariisi/Ranska; 2011 Hot Product Overall Winner Modern Steel Construction, 
USA; World of Concrete 2012, USA, Most Innovative Product, Experts’ Choice in the Business Tools and Software 
category  

 


