
AjourCollab er samarbejdsplatformen, der effektivt håndterer 
projektets IKT-krav, bygningsdelsdata samt udarbejdelse af 
tilbudslister med mængder.

Få fuld indsigt i BIM projektet

AjourCollab



Synkroniser dine data og konfigurer dine IKT krav fra Revit til AjourCollab eller modsat. Arbejd 
med BIM data i et eksternt miljø uden for Revit - og få overblik over dit projekts egenskaber og 
parametre. Ændringer på bygningsdele eller mængder bliver dokumenteret og logges i systemet 
og er hurtige at trække ud i Excel. 
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IKT - og data management

En altid opdateret bygningsdelsjournal er ofte mere et ønske end en realitet. Hvad 
findes allerede i modellen, og hvad er tilføjet manuelt? Det tager tid at vedligeholde 
og kvalitetssikre, men nu får du et sted, hvor du kan følge dit projekt med 
ændringslog på mængder og egenskaber på bygningsdele. 

AjourCollab standardiserer dine 
arbejdsgange gennem lettere styring af 
dine egenskabsværdier i dit projekt. Tilføj 
værdilister til specifikke parametre, og 
udfyldelsen af data sker lynhurtigt og sikkert. 
BIM platformen understøtter Key-notes 
og multiline tekst, og den sikrer, at dine 
tegningstekster altid er opdateret. 

Du sparer tid og får ro i maven, fordi du er 
sikker på IKT kvaliteten i dit projekt.

Bygningsdelsjournal

Med AjourCollab får du ét sted, hvor du kan 
styre alle dine Revit objekter og manuelle 
poster.

Filtrer projektets bygningsdele og data og få 
præcis den visning, du ønsker – f.eks. efter 
bygningsdel, kategori, klassifikation eller 
andre parametre.



Opsætning af tilbudslister med og uden mængder tager tid og har mange forskellige former 
og indhold. Alle dine Revit objekter med mængder er samlet i AjourCollab. Med ganske få klik 
kan du eksportere listerne til Excel i en valgfri sortering efter f.eks. entreprise, arbejds- eller 
bygningsdelsparameter. 
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Tilbudslister

Oplever du udfordringer med at forberede og distribuere de rigtige bygningsdele til dit nye Revit 
projekt? Hvordan sikrer du, at alle bruger samme godkendte content? Er du interesseret i at 
forenkle og forbedre denne proces – og i at følge med i, hvilke modeller dit content anvendes i?

Du kan tilføje manuelle poster i form af 
reguleringsposter og optioner. Send listen til 
de bydende, brug den som del af dit udbud i 
f.eks. AjourTender. Sammenlign tilbud.

Du kan stykke din tilbudsliste sammen hurtigt 
og præcist, og byggeriet bliver prissat på et 
korrekt og transparent grundlag.

Whitelist Concept

Hvad er et Whitelist Concept?
AjourObjects er integreret i AjourCollab. 
Vælg objekter fra din bygningsdelsdatabase 
i AjourObjects, og lav præ-definerede 
”bestillingslister” på dele, der skal indgå i dit 
projekt. 

Med Ajours Whitelist concept optimerer 
du kvaliteten i dine modeller og du sparer 
meget tid.
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Prøv AjourCollab på dit projekt

Kontakt os på vores hjemmeside eller via 
nedenstående kontaktoplysninger


