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Hvorfor DDS-CAD?

Hvorfor DDS-CAD?
Navnet «DDS-CAD» står for programvare knyttet til planlegging av varme, sanitær, ventilasjon og elektrotekniske løsninger. Siden 1984 har Data Design System(DDS)
utviklet software-produkter for planlegging, beregning,
simulering og dokumentering av byggeteknikk – spesielt
for håndverkere og konsulenter.

DDS-CAD har blitt tatt i bruk over hele verden på mange
forskjellige språk med stor suksess. I tillegg til entreprenør
og konsulentbedrifter benytter også skoler, eiendomsforvaltere, industribedrifter og energikonsulenter de mange
tjenestene DDS-CAD tilbyr.

Kvalitet

Minimering av ansvarsrisikoen

Med DDS-CAD planlegger, beregner, simulerer, og dokumenterer du prosjektene for hus og bygg på beste måte.

Man øker sikkerheten gjennom den innebygde fagkompetansen som ligger i DDS-CAD programmet. Prosjekteringsfeil blir unngått og ansvarsrisikoen blir minimert

Tidsbesparelse

Lett å lære

Prosjekteringen går mye raskere enn på tradisjonelt vis.

DDS-CAD er lett å lære å bruke. Programmet har blitt videreutviklet etter ønsker fra erfarne fagfolk.

Markedsføringsverktøy

Sikkerhet

Gjennom fotorealistiske fremstillinger av prosjektene
forstår kunden hva du mener. Dermed optimaliseres anbudsforslagene og ordreinngangen.

Som følge av at programmet har integrerte kontrollfunksjoner som sjekker på tvers av fagene med tanke på kollisjoner, korrekte tilkoblinger, osv. får man økt sikkerhet for at
installasjonene er korrekte.

Intelligens

Lettere arbeidsdag

Du planlegger på bakgrunn av en «intelligent» byggmodell
(ByggInformasjonsModellering/BIM) med bygningsdeler
og objekter, som inneholder de viktigste bygningsinformasjonene. Dermed modellerer man intelligent, i stedet
for bare å tegne streker.

Beregninger blir utført direkte med tegningen/installasjonen som underlag. Man trenger ikke å eksportere til andre
programmer. Dersom det kommer endringer i tegningene
på et senere tidspunkt, vil programmet automatisk foreta
nye beregninger på dette etter at endringene er tegnet ut.
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Kompabilitet

Eksport

Du sikrer deg full kompabilitet med etablerte programvareløsninger gjennom programmet ditt – enten det er fra
arkitekten, andre tekniske planleggere, de utførende håndverkere eller fra myndighetene.

Du genererer mengder via ett museklikk – bestemt av
den etasjen man befinner seg i. Disse dataene kan videre
overføres til de kalkulasjons, beregnings- og beskrivelsesprogrammer (FEBDOK og Eldata fra NELFO) man ønsker å
benytte.

Sikker investering

Uavhengighet

Man investerer i en løsning med en leverandør som har en
sikker økonomi (Data Design System har for 10. år på rad
blitt tildelt AAA rating av Dun and Bradstreet). Dette sikrer
en stabil og langsiktig leverandør.

Du får et uavhengig og selvstendig program, man trenger
ikke noe ekstra tilleggsprogram for å benytte DDS-CAD.
Dermed oppstår det ingen doble innkjøps-, oppdaterings-,
og vedlikeholdskostnader, etc.

Produktdatabaser

Fremtidsrettet

Man får tilgang til integrerte artikler, makroer og objekter
fra forskjellige produsenter. Selvsagt er disse artiklene tilgjengelige som intelligente BIM-objekter.

Man overtar og overfører intelligente data også i buildingSMART-Standardformat IFC, og dermed er en rustet for den
fremtidige bygningsplanleggingsstandarden.

Direkte veiledning
Supportavdelingen er alltid klar for veiledning og hjelp.

Partnerskap
Man får med DDS-teamet en ekte partner, som gledelig
hjelper deg med de utfordringene man skulle støte på
underveis. DDS-teamet består av fagpersonell som har
mulighet til å bistå med faglige utfordringer i tillegg til programutfordringer.
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Kjære leser
Når man jobber med de virkelig interessante prosjektene,
kommer ikke håndverksbransjen seg lenger unna profesjonell planlegging og dokumentering. Dersom man som
utførende samtidig ønsker å være effektiv og økonomisk i
planleggingen sin, trenger man et kraftig program som er
tilpasset bransjen.

Med dette brede nettverket har vi derfor gode relasjoner
mot praktisk bruk av produktet ute, og vi går dermed ikke
glipp av viktige nye utviklinger. Dette kommer du til å
merke og sette pris på så snart du starter å benytte deg
av DDS-CAD.

Derfor har vi i Data Design System(DDS) ivaretatt normer
og forskrifter i vår software helt siden starten i 1984. Dermed har det blitt laget et verktøy, som gjør det mulig for
håndverksbedrifter å legge inn de tekniske dataene til
byggene på en enkel måte og profesjonelt planlegge, beregne, simulere og dokumentere dette.

Med dette vil vi bare si:

DDS-CAD brukere prosjekterer innen områdene sanitær,
varme, ventilasjon og elektro. Alle kundene våre er fagfolk
innen sine respektive områder. Dette benyttes aktivt ved
videre utvikling av våre produkter, der vi har ett tett samarbeid med erfarne brukere av systemet.
Grunnet det som er nevnt ovenfor står vi sterkt sammen
med relevante foreninger og industripartnere i de enkelte
bransjene vi jobber innenfor.
DDS har avtaler med en rekke grossister, samarbeider med
NELFO, statsbygg, boligprodusentene, og er medlem av
buildingSMART-Norge. I tillegg har vi via Innovasjon Norge videre produktutvikling, forskning og utvikling.

Hjertelig velkommen til DDS!
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DDS-CAD konsept

Mulighet til å jobbe på tvers av fagene fra planleggingen av første tegning til ferdig dokumentasjon
Det å kunne planlegge og utføre byggeprosjekt blir stadig
mer krevende. DDS-CAD leverer deg et verktøy som passer til alle prosjekter. Takket være allsidigheten i programmet så hjelper denne deg i planleggingen av prosjektet,
lager fullstendige mengdelister og har koblinger til en
rekke andre programmer, Eldata, Febdok, Dialux, ETS, og
alle andre IFC-kompatible programmer.

Dokumentasjon for elektro






Komplette installasjonstegninger
Enlinje- og flerlinjeskjema
Tavleoppbygning i 2D og 3D
Tegnings-, blad-, revisjons- og distribusjonslister
Stigeledningsskjema og Febdok kobling

Gjennom DDS-CAD sine integrerte produktkataloger kan
man via den automatiske mengdeberegningen overføre
mengdene direkte inn i kalkulasjonsprogrammer og ved
hjelp av enkle tastetrykk få en pris og et fullstendig anbud.
Selvsagt gir programmet deg også mulighet til å lage omfattende dokumentasjon som kan overleveres direkte til
dem som forespør om dette. Samtidig som dette forenkler arbeidet ditt, gir det deg i tillegg økt sikkerhet i tilfelle
senere diskusjoner om ting som var sagt skulle være med,
men ikke er det.

Dokumentasjon for bygg
 Utskrift av alle dimensjoneringer; U-verdi, varmelast, rørnett, trykklast, forbruksvann, spillvann, etc.
 Oversiktsskjema over den planlagte installasjonen
 Plantegninger

Din nytteverdi
Samme prosjektplanleggingsverktøy som brukes i
tverrfaglige prosjekter. Man sparer både tid og utgifter gjennom automatisk mengdeberegning og feilfri
dokumentasjon

DDS-CAD konsept
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Skreddersydde løsninger - modulær struktur:
Alle bedrifter har egne behov og ulike måter å dokumentere på. Derfor er våre programmer delt opp i forskjellige
moduler, som kan benyttes uavhengig av de andre modulene. Man kjøper kun den funksjonaliteten som man
ønsker å benytte seg av. Dersom man senere skulle ønske
å utvide med flere moduler, er dette mulig til enhver tid,
til rettferdige og rimelige betingelser. Slik kan man skreddersy DDS-CAD til deres behov. .

Tilleggsmoduler






Brann- og rømingsveier
Tak og ark/utstikk
Varmebehovsberegning
LightWorks - fototrealisme
...og mange flere

Din nytteverdi
Ingen kostnader for unødvendige funksjoner, modulbasert software, rimelige utvidelsesmuligheter,
mange utvidelsesfunksjoner tilgjengelig for tverrfaglig funksjonalitet.

Automatisk kontroll og beregningsfunksjoner:
DDS-CAD støtter deg på forskjellige måter; automatiske
beregningsfunksjoner sikrer at beregningene er tatt ut i
forhold til gjeldende bestemmelser og normer. De mest
vesentlige beregningene til de forskjellige arbeidsområdene (VVS, elektro, rør) ligger som standard i programpakken.

Advarsel ved kollisjon

Kollisjon

Ved utplassering av bygningsdeler eller kabelbroer advarer programmet deg allerede under planleggingen om
kollisjoner og foreslår mulige løsninger. Dermed vil en redusere faren for kollisjoner betraktelig.
Dersom planleggingen er ferdig, har DDS-CAD muligheter
for forskjellige overprøvinger:
 Finnes det kollisjoner mellom ledninger, kabelbaner eller rør?
 Er alle komponenter koblet sammen korrekt?
Dersom det skulle være feil, vil DDS-CAD føre deg direkte
til problemet (etasje, rom, komponent) i planleggingen.

Din nytteverdi
Tidsbesparelse ved beregninger, alltid tilgang til den
nyeste prosjekteringen, ekstra sikkerhet, forenkling
av kvalitetssikringen, minimering av ansvarsrisiko.
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DDS-CAD konsept

Enkelt og effektivt
DDS-CAD finnes på ulike nivåer for deg som bruker. Programmet er konsekvent utviklet for enkel bruk. Mange
beregninger blir utført ved hjelp av enkle museklikk (og
mange utføres hele tiden automatisk i bakgrunnen). Linjer
og grafikk endres automatisk i bygningsmodellen.

Eksempel på arbeidsforløp i DDS-CAD
Ved programvareinstallasjon hjelper en setupassistent
deg. Arbeidsprosessen starter enten ved import av eller
tegning av bygningsmodellen eller grunnrisset.
 Ønskede komponenter fra databasen blir så plassert ut
i bygningsmodellen/grunnrisset.
 Føringsveier og nettverk planlegges individuelt. Kabel-,
kanal- og rørnettet blir tegnet med muspekeren og
museklikk. Startpunktet kan en fritt velge samme om
det er i sentralen, på gulvet eller ved en komponent.
 Revisjon: Endringer av føringsveier og skjema
er støttet ved hjelp av mange redigeringsfunksjo
ner for å redusere tidsforbruket på dette til et minimum. Informasjon/data legges inn kun en gang.

 Automatisk kollisjonskontroll.
 Kopieringsfunksjon: Lignende og likt oppbygde delsystemer kan enkelt kopieres, tilpasses og plasseres ut.
 Automatiske tilkoblings- og redigeringsfunksjoner: På
mange områder tar softwaren over ved tilkobling av
komponenter, brukeren bare velger hvilken måte dette
skal tilkobles på.
 Spesifikke
egenskaper
for
kabling/føringsveier blir tatt hensyn til: Materialendringer, isoleringen, forlegningsmetode for kabel for kostnads- og kortslutningsberegning.
 Materiell- og mengdelister fremstilles ved enkle tastetrykk.
 Dokumentasjon av planleggingen, automatisk uttegning av skjema.
 Utskrift og plottsammenstilling av ønskede snitt.
 Produsere rapporter.
 Klare utførelsesplaner letter gjennomføringen.

Din nytteverdi
Sparer tid og krefter; kombinasjonen av brukervennlighet og omfattende funksjonaliteter er unik og
gjør DDS-CAD til en velegnet løsning.

DDS-CAD konsept

Håndterer endringer raskt og sikkert
Det er nesten ingen bygg som blir konstruert slik som den
første planleggingen er. Byggherren, arkitekten, konsulenter, utførende firma - endringene kan komme fra mange steder.
I de fleste CAD-programmer må disse endringene ofte
integreres inn i en allerede eksisterende plan på en kompleks måte. Denne tilnærmingen har stort potensial for
feil og er svært tidkrevende da flere data ofte må legges
inn manuelt mange ganger på forskjellige steder.
Slik er det ikke i DDS-CAD: Siden beregningsfunksjonene og tegningsfunksjonen er knyttet sammen, trenger
brukeren bare å legge inn endringen en plass. Dersom
tegningen blir endret, blir denne endringen automatisk
registrert på beregningene. I tillegg blir samtlige skjema
automatisk oppdatert. Dette sparer mye tid og forhindrer
dyre feil.

Din nytteverdi
Tidsbesparelse og minimering av feilkilder gjennom
intelligent redigering.

|
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DDS-CAD konsept

Grunnriss og bygningsunderlag –
også for eksisterende bygg
For å planlegge bygg i DDS-CAD, må man svært sjelden
tegne bygget fra bunnen av. Dette er kun nødvendig dersom det ikke finnes noen underlag, hverken i papirform
eller data, om bygget/objektet som skal prosjekteres.
Dersom man skal pusse opp eller rekonstruere et eksisterende bygg, er det svært ofte tilgjengelige tegninger i
papirform. For å kunne benytte seg av disse tegningene
i prosjekteringen, kan man bruke skannede underlag. De
vil lage grunnlaget for 2D’en, og ved hjelp av dette underlaget kan man lage det om til et fullverdig 3D objekt. Dersom en bare ønsker en rask fremstilling av installasjonen i
2D, kan en bare benytte seg av det underlaget en har uten
å gjøre det om til 3D. Selv om man tegner på et 2D underlag, kan man likevel planlegge bygget som et fullverdig
3D bygg, og sette installasjonen inn i riktige høyder.
Dersom en ikke har noe papirunderlag tilgjengelig, er det
å legge inn bygget etter målte verdier raskt og enkelt å
utføre.

En virtuell modell basert på IFC sertifisert software (kommer mer om dette på neste side) er det ideelle grunnlaget for planleggingen av bygget. Gulv, tak, vegger, rom
blir her automatisk gjenkjent av programmet. I tillegg har
programmet kontrollen på vinduer, dører, areal og volum.
Uten noen omveier kan man nå starte direkte på planleggingen og beregningen i DDS-CAD.

Din nytteverdi
Planleggingen av installasjonen i 2D tegning eller i en
3D-modell av bygningen. Kan benytte seg av papirunderlag for rekonstruering av en bygning

DDS-CAD konsept
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Open BIM og IFC
Bygg Informasjons Modellering» (BIM) er en planleggingsmetode som baserer seg på intelligente filer/data. Disse
dataene kan ved hjelp av det åpne filformatet IFC (Industry Foundation Classes) distribueres mellom alle sertifiserte softwareløsninger. Dermed blir den intelligente
informasjonen beholdt uten endringer. Dette medfører at
den informasjonen som har blitt lagt inn en gang fra f.eks
arkitekten, ikke må legges inn på ny av de som skal jobbe
med prosjektet. Det gjør at alle som jobber med dette prosjektet uavhengig av hvilken software de benytter seg av,
kan prate sammen som følge av den åpne datastandarden
IFC. Dette er også årsaken til at uttrykket «Open BIM» blir
benyttet.
Prosessen med Open BIM tar betraktelig mye kortere tid
å planlegge, det blir færre tilpasningsfeil og kostnaden
blir merkbart redusert. I tillegg trenger ikke de som deltar
på prosjektet forholde seg til samme software. En bedrift,
som benytter seg av Open BIM software, tilbyr dermed
prosjektpartnerne klare fordeler som kan være tungen på
vektskåla når kvalifikasjonen for et oppdrag skal bestemmes. Med den Open BIM softwaren DDS-CAD har, vil du
sitte med disse fordelene.
Derfor kommer det ikke som et stort sjokk at Open BIM
i byggebransjen blir sett på som revolusjonerende og
eneste alternativet for fremtida når en tenker på prosjektplanlegging og prosjektutførelse. De bedrifter som ikke
kan delta i slike organiserte byggeprosjekt, vil etter kort
tid ikke være konkurransedyktige i markedet.

Sentralt i BIM-prosjekteringen er den intelligente 3D modellen av bygget. Her finner man alle dataene for bygget,
f.eks innenfor sanitær-, varme-, klima- og elektro. Pga dette er informasjonen tilgjengelig for alle involverte parter
i hele planleggings- og byggeprosessen. BIM-dataene er
tilgjengelige gjennom hele livssyklusen til bygget både
til bedriften, drift og vedlikehold og dersom en ombygging skal gjennomføres. Open BIM støttes av et globalt
initiativ gjennom buildingSMART-organisasjonen og fra
mange ledende softwareutviklere, blant annet DDS. Målet for denne gruppen er å få frem en intelligent softwareuavhengig planleggingsmetode som skal benyttes av alle
i byggebransjen.

Din nytteverdi

Tydelige tidsbesparelser og stor sikkerhets økning
når en jobber sammen med andre prosjektpartnere,
fremtidsrettet.
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Hovedfunksjoner i basismodulen «Building»

Hovedfunksjoner i basis modulen «Building»
Egen intelligent CAD/BIM-kjerne
 DXF/DWG-kompatibel og funksjon for intelligent
objekt gjenkjenning.
 Målestokkuavhengige konstruksjons- og tegnefunksjoner i 2D og 3D.
 Intelligente symbol- og bygningsdeler i produktdatabase med forhåndsvisning.
 Mulighet for linking til NS-koder integrert i
programmet.
 Fleksible sone-funksjoner, for å kunne definere enhetene hver for seg.

 Plotsammenstillinger med fritt valg av målestokk.
 Strukturerte mengdelister som kan sorteres etter f.eks
tittel, bygg, rom, lag, etc.
 Nettverkskompatibelt og mulighet for at flere kan jobbe på samme prosjektet samtidig i forskjellige applikasjoner.
 Bredt utvalg av grensesnitt til andre programmer.
 Mulighet for å ha mange vinduer åpne samtidig, og
jobbe på forskjellige deler av bygget.

 Kunne lokalisere prosjekt gjennom globale GEO
data i databasen.

Realistisk 3D-bygningsmodell for ekte Open BIM

 Stort utvalg av intelligente og fleksible komponenter.
 Intelligente konstruksjoner av tak, takvinduer,
solfangere, mm.
 Volum- og arealberegninger inkludert tak og ark.
 Fullstendig sammenstilling av bygget for presentasjon og kontroll.
 Integrerte beregninger.
 Solforløps- og skyggeberegninger.

 Datautveksling med dynamisk energisimulering, kjølebehovsberegning eller EnEV-software via gbXML
eller IFC.
 Utsparings-, slisser og gjennombruddsplaner som
automatisk gjenkjennes.
 Konfigurerbare automatiske rom tekster.

Hovedfunksjoner i basismodulen «Building»
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Tilleggsfunksjoner
 Modul for Brann- og rømningsvei.

 Utsparinger.

 Avansert Rendering(fotorealisme).

 Dynamiske energisimulering.

 Varmebehovsberegning.

 Kjølelastberegning.

 Tak- og arkutstikk.

 og mye mer.

Flere funksjoner
 Automatisk lagstyring.

 Solforløps- og skyggeberegninger.

 Gode visualiseringsmuligheter og simulering.

 Fritt definerbare snitt, seksjoner og vegger.

 Sanntids tverrfaglige kollisjonskontroller.

 Modulær design = skreddersydde løsninger for brukerne.

Side 14
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Hovedfunksjoner for sanitær og varme

Hovedfunksjoner for sanitær og varme
Bygningsspesifikke planleggingsfunksjoner
 For byggets sanitær, varme, kjøling, sprinkler og
gass.

 Automatisk høyde representasjon av overlappende
objekter.

 Intelligente rørkonstruksjoner med fleksibel komponent tilkobling.

 Varmekabelplanlegging med forhåndsdefinerte
gulv.

 Installasjons- og automasjonstegninger.

 Planlegging for varmepumpeanlegg.

 Utvalg av integrerte produkter fra produsenter.

Bygningsspesifikke beregninger og kontrollfunksjoner
 U-verdi og varmebehovsberegninger.

 Rørnettberegninger på kaldt vann.

 Intelligent plassering av radiatorer.

 Trykktapsberegninger (med hydraulisk ventiljustering og forhåndsinnstilte ventiler).

 Varmtvannsberegning på rørnettet.

 Rørnett beregninger av drikkevannsnettet i tillegg
til sirkulasjonsrørene.
 Spillvannsberegning og dimensjonering.

Hovedfunksjoner for ventilasjon

|
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Hovedfunksjoner for ventilasjon
Bygningsspesifikke planleggingsfunksjoner
 For både store og små anlegg og for boligventilasjon.
 Intelligent kanalnettkonstruksjon med alle
forskjellige kanalsnitt (rund, oval, kantet).
 Utvalg av integrerte produkter fra produsenter.

 Installasjons- og automasjonstegninger.
 Automatisk høyde representasjon av overlappende
objekter.
 Fritt konfigurerbar merking av komponenter og
kanalens nettverk.

Bygningsspesifikke beregninger og kontrollfunksjoner
 Rombasert beregning av ventilasjonen (personantall, mekanisk og hygienisk luftskifte, forurensninger, etc).
 Kanalnett dimensjoneringer og trykktaps
beregninger.
 Hydraulisk balansering ved hjelp av membraner,
ventiler eller justerbare luftuttak.

 Støyberegning.
 Beregning for små anlegg og boligventilasjoner.

Side 16
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Hovedfunksjoner i elektroinstallasjon

Hovedfunksjoner i elektroinstallasjon
Bygningsspesifikke planleggingsfunksjoner
 For svakstrøm, antenneanlegg, innbruddsalarm,
osv.

 Kabelbaner, kabelskinner og kanaler med mengde
beregning.

 KNX, datanett, telefonnett, videokonferanser, høyttaleranlegg, osv.

 Komplette fleksible kabler og kabellegging.

 Fundamentjording, utjevningsjording og lynavledere.

 Intelligente stammer med forlegningsmetode og
beregning av korteste vei til fordelingen.

 Alt av sterkstrømskomponenter.

Integrerte bygningsspesifikke funksjoner
 Lysberegning (også med kobling til Relux og DIA
Lux).
 Intelligent kursutvalg; kurs- og komponentdimensjonering.
 Automatisk kabel- og ledningsberegning.
 Kontrollfunksjon for ikke tilkoblede komponenter.
 Planlegging og simulering av dekningsområdene av
Easylux tilstedeværelse- og bevegelsesdetektorer.

 Toveisgrensesnitt til KNX programmeringsprogrammet ETS, samt dataoverføring til visualiseringsprogrammet Elvis.
 Dataoverføring til FEBdok.
 Mengdeoverføring til ELData.

Hovedfunksjoner i elektroinstallasjon | Side 17

Hovedfunksjoner ved dokumentasjon av fordelingstavler
Bladtyper
 Tegning-, blad-, revisjons- og fordelingslister.
 Samsvarserklæring og kursfortegnelse.
 Enlinje- og flerlinjeskjema.
 Rekkeklemmeoversikt.
 Koblingsskjema.

 KNX oppsett for automatiske og fleksible koblingsskjema.
 KNX oversikt med modulære enheter
 PLS-kort oversikt
 Nettverk og dataoversikt.
 Skaparrangement i 2D og 3D.

Integrerte funksjoner
 Automatisk sjekk av unike kontakter og
bygningsdeler.

 Advarsel ved feil dimensjon på kabler og komponenter

 Automatisk nummerering av komponenter og
rekkeklemmer.

 Integrerte PLE/TRE/HE-beregninger.

 Omfattende database med intelligente symboler,
komponenter, kretser og makroer.
 Automatisk beregning og summering av alle driftsstrømmer.

 Automatisk generering av alle visninger(sider,
innendørs, 3D-visning, mm)
 Linjediagram.
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Hovedfunksjoner ved Polysun og Solar

Hovedfunksjoner ved Polysun og Solar
Intelligent planlegging
 Fleksibel planlegging av installasjon på taket, fasader,
etc.

 Installasjons- og plantegninger(samt monterings
systemer),

 Simulering/visualisering av solforløpet og skyggelegginger som følge av hindringer.

 Belegningsplan for egenkonstruerte tak.

 Fotorealistisk presentasjon med animasjon av sola og
mulighet for oppretting av video.

 Eksport av monteringsplanene til DWG, DXF og
PDF.
 Fri skalering ved utskrift.

Polysun-egenskap
 Utbytteberegning med dynamisk simulering, tar
hensyn til oppvarming av modulen og reaktiv effekt.

 Omfattende database med merkeprodukter for
nåværende PV moduler og omformere.

 Integrerte databaser med globale klimadata samt
PV moduler og omformere.

 Automatisk inverter innordning for gitt PV felt.

 Oppdaterer posisjonen til sola hvert 4. minutt.
 Omfattende skyggeleggingsanalyse.

 Automatisk visning av simuleringsresultatene.
 Beregning av egenforbruket over gitt last.

 Tar hensyn til dataene i de respektive horisont plasseringene.

Samtlige funksjoner for VVS og elektro kan bruke solarenergi kombinert.

Kompatibelt og allsidig grensesnitt

Kompatibelt og allsidig grensesnitt
Noen av de viktigste grensesnittene i DDS-CAD:

Andre programmer
DDS-CAD kan kommunisere med andre programmer via
ulike grensesnitt. Dermed kan du overføre stykklister eller
beregningsdata direkte via egendefinerte grensesnitt eller via standard formater til dine andre programmer.

ETS og Elvis (KNX)
Forbindelsen med den intelligente bygningen gir brukere
tilgang til toveis grensesnitt til ETS. Denne ETS-prosjekteringen i sammenheng med DDS-CAD design kan deretter
visualiseres i programmet Elvis.

Standardformat
Alle produsentrelaterte produktdata, som foreligger i datanormformat, kan man benytte seg av i DDS-CAD. I stykklistene vil artikkelbeskrivelsen komme frem for produktene. Dette gjelder også for komponenter som ikke ligger
inne i DDS-CAD databasen.

gbXML
Intelligente rom-data kan en overføre fra DDS-CAD til
gbXML format. I tillegg kan du i beregningsprogram for
varme, kjøling eller EnEV med gbXML grensesnitt importere dette i DDS-CAD. Dette medfører at en slipper å legge
til data på dette manuelt på ny.

2-veis grensesnitt til DIALux og RELUX
DDS-CAD gir mulighet for lysberegning etter virkningsgradmetoden. Videre kan man for mer detaljert planlegging av lysplasseringen sende dataene fra DDS-CAD til
DIALux eller RELUX og etterpå bli importert tilbake i DDSCAD for der å bli automatisk tegnet ut.

Open BIM og IFC
Med DDS-CAD benytter du deg av et sertifisert BIM-planleggingsprogram uten kompromiss(mer utfyllende om
Open BIM og IFC på side 11). Det betyr at Open BIM som
planleggingsstandard for fremtiden allerede nå støttes
fullt ut i DDS-CAD.

|

Side 19

Side 20

|

DDS-CAD som salgsverktøy

DDS-CAD som salgsverktøy
Få kunder ved hjelp av profesjonelle
presentasjoner
Fra eiendomsmeglerbransjen kjenner vi til at kundene blir
mye mer mottakelige for kjøp dersom man får sett på et
prospekt som er innredet og gir en gjengivelse av bygget
i ferdig stand. Også suksessen ved bad- og kjøkkenplanlegging viser tydelig det som mangler blant elektro- og
VVS-planleggingen, nemlig klare bilder om hvordan dette vil se ut som ferdig produkt. Abstrakte symboler og 2D
strektegninger gir ingen god representasjon av produktet
for kunden.
Det viser seg at muligheten for å visualisere installasjonen
for kunden er nødvendig i mange tilfeller. For deg som utførende bedrift er det ofte det som avgjør om man får et
salg eller ikke. Derfor er det ekstra viktig å kunne legge
frem sine planer på en forståelig og profesjonell måte. Det
være seg om man er i kundemøter, har samtaler med arkitekten eller planleggingsbyrå eller om en bare informerer
byggherren osv. Gjennom de mange muligheter å fremstille ditt prosjekt på gjennom DDS-CAD vil dette vises på
en profesjonell og god måte. Dette gjelder selvsagt også
for rådgiving til interesserte kunder når man gir et tilbud.
Bilder er kundens språk. Salgssjansene kan konkret økes
gjennom bilder av høy kvalitet.
Salgsbeslutningen tas ofte på magefølelse og ikke rasjonelt. Realistiske 3D beskrivelser knytter kunden emosjonelt til det fremtidige objekt. Dette er en avgjørende
kunnskap for god reklame.

Bruken av DDS-CAD øker sjansen til å gjøre nytte av emosjonell tilknytning til produktet. Utstyr den planlagte
byggmodellen med møbler og behagelige farger, selv om
saken gjelder elektro eller VVS installasjoner. Kabler eller
rør virker ikke emosjonelt, men med å legge til utstyr kan
kunden likevel bli følelsesmessig berørt.
Dessuten bidrar denne visualiserte kompetansen til å vekke tillit til rådgiveren og bedriften. Gjennom denne tilliten
blir tilbudet betraktet velvillig og vurdert mindre kritisk.
Hos kunden vekkes forventning, han ser nytten som han
kan oppnå gjennom den veldefinerte installasjonstegningen for sitt hjem.
Han «forelsker» seg i detaljene og vil – til tross for gunstigere alternativer – ikke gi avkall på disse. Gjennom dette
mister prisen – som i begynnelsen ofte blir ansett som den
viktigste faktor – mye av sin betydning og kostnadsspørsmålet blir mindre viktig.
Fasit: Kompetanse og emosjonell kontakt til kunden fører
til bedre og mer lukrative oppdrag og også til sterkere
kundebinding, selv med høyere pris.

DDS-CAD som salgsverktøy

De viktigste visualiseringsmuligheter
i DDS-CAD
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 Forskjellige 3D framvisninger
		  3D-gridmodell
		  Farget 3D-modell

 Fotorealistisk 3-D framstilling av hele plantegningen
inkl. innredning.
 Simulering av lyssituasjoner.
 «Virtuelt kamera»: Skap animerte filmer fra et hvilken
som helst perspektiv eller en «flytur» gjennom objektet.

		  3D modell med deltransparente vegger
 Ren 3D visning av planlagt byggteknikk (uten
andre byggeelementer som vegger el. tak, isometrisk framvisning)
 Simulering av rekkevidden av ESYLUX tilstedeværelseog bevegelsesdetektorer.

 Framstilling av solinnfall og skyggevirkning for å planlegge solaranlegg.
 Grensesnitt til visualiseringsprogrammet Elvis for å
framvise moderne bygningsautomatisering.
 2D og 3D totalvisning av bygningen.
 Vilkårlig 2D-snitt og utsnitt av objektet.

Din nytteverdi
Kompetanseformidling gjennom optimale presentasjonsmuligheter, og gjennom klar fremstilling unngår
man misforståelser.
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DDS-skolen
All erfaring viser at selv det beste verktøyet kun gir middelmådige resultater, hvis brukeren ikke er blitt godt skolert til å bruke dette.
Gjennom et kurs får du vissheten om at verktøyet blir
brukt fagriktig, effektivt og kostnadsbesparende. Våre kurs
i DDS skolen ledes av fagpersonell som kan dette i praksis.
Derfor får du en rask, sikker og praksisrelatert innføring.

Følgende kurs tilbys
Individuelle kurs

Grunnkurs

 Kun for medarbeidere av bedriften.

 For DDS-CAD nybegynnere.

 Intensiv skolering, spesielt tilpasset kursdeltakerne.

 Varighet: 1-3 dager.

 Etter behov i bedriften eller i et av våre kurssenter.

 Maksimalt 6 personer.

 Maksimalt 6 personer.

 Utveksling av erfaringer med andre bedrifter.

DDS-skolen

Webinar

Webbasert kurs

 For brukere med forkunnskaper

 Direkte online forbindelse via PC og telefon
med DDS kundesupport.

 Spesielle tema (f.eks. belysningsplaner,
varmebehovsberegning).
 Deltakerne kan under kurset ta kontakt
og stille spørsmål til kursholderen.
 Varighet: ca. 1 t per seminar.

 Et ønsket DDS-CAD tema.
 Ingen reise/diettutgifter.
 Ingen reisetid.
 For brukere med forkunnskaper.
 Timevis.

Vårt engasjement i utdannelse av fagpersonal
Som bedrift, som også i fremtiden ønsker å ha suksess, er vi bevisst på vårt ansvar for fremtiden.
Derfor går vi inn for å støtte og kvalifisere fremtidige
fagfolk. Kun de som har faglig kunnskap til å planlegge bygningstekniske fag kan i fremtiden bruke et
slikt softwareverktøy.
Det er vårt mål å forsyne nærmest alle håndverksbedrifter og høyskoler som er aktive i byggtekniske fag,
med vår programvare.
Vårt program brukes til å lage tegningene til installatørprøven. Mange skoler/høyskoler har CADplanlegging for byggeteknikk som en pliktig del av
utdannelsen. Mange av disse skolene benytter seg av
DDS-CAD i utdanningen av nye fagfolk.
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Ditt personlige kompetanseteam:
DDS kundesupport
En stor del av suksessen til DDS-CAD er uten tvil takket
være kvaliteten på teknisk support. Denne har et veldig
godt rykte blant brukerne. Vårt supportteam består kun
av fagfolk. Fra produktrådgivingen på stedet til teknisk
kundesupport er vi som produsent direkte tilstede – uten
ekstern hjelp fra tredje part.

Prosjektstøtte
Vårt team finner en løsning for din utfordring og tilbyr –
ved spesielle oppgaver eller ved tidsnød – støtte ved gjennomføring av ditt prosjekt.

Telefonisk kundesupport
Våre kollegaer på telefonsupport er utdannet og praksisorientert fagpersonal som vil forstå dine spørsmål. Kombinasjonen av faglig ekspertise og grundig kjennskap til
data, gjør at de er ideelle partnere for eventuelle spørsmål.
Selvfølgelig tilbyr vi også support per e-post.

Internet hjelp
DDS på internet tilbyr aktuelle online versjoner av våre
håndbøker og dessuten tilgang til flere utførlige bruksanvisninger til installasjon og bruk av DDS-CAD. Dessuten ligger også hjelpe-videoer til forskjellige temaer klar
til visning eller nedlasting. Disse videoene viser klart og
tydelig fremgangsmåten for forskjellige brukssituasjoner.

DDS-support
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Permanent videreutvikling

Utstrakt bruk av e-post

Vår kundeservice er alltid åpen for dine ønsker og forslag
om videreutvikling av vår programvare.

«Teknikk-telegram» er en månedlig e-postservice til våre
kunder, der nyttige tips og triks i bruken av programvaren
forklares.

Din konstruktive kritikk og dine erfaringer og forslag fra
praktisk bruk muliggjør en forbedring av DDS-CAD som er
i tråd med kundenes ønsker.

Kostnadsfri
DDS-CAD-OpenBIM-Viewer
For å kunne teste og konvertere OpenBIM prosjekt, tilbyr
DDS kundeservice en gratis Viewer til nedlasting. Foruten
det visuelle inneholder vieweren en rekke funksjoner. Last
ned så får du se!

Online-fjernhjelp
Ved behov benyttes også de velprøvde mulighetene av
Online-fjernsupport. Her tar kundesupporten direkte over
din PC og viser deg den beste løsningen i din bruker situasjon.

Temaer er som oftest spørsmål som ofte blir stilt i supporttelefon - og andre ting som er interessant og relevant for
den tekniske delen av DDS-CAD. Dessuten beskrives nye
funksjoner og endrede bruksmåter av nylig innførte versjoner.
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DDS-CAD Vedlikeholdsavtale
Programfunksjoner og teknologi forandres og utvikles i et
usedvanlig høyt tempo. Med en DDS Vedlikeholdsavtale
har du alltid den siste versjonen. Som vedlikeholdskunde
har du eksklusiv tilgang til tallrike fordeler.

Regelmessige
kostnadsfrie programoppdateringer

Gratis dokumentasjonsoppgradering

Kostnadsfri tilgang til Web-update

Ved endringer eller tilføyinger av håndbøkene og dokumentasjonene får du alltid den aktuelle versjonen.

Mindre programbearbeiding eller utvidelser blir gitt tilgang til online via DDS-CAD som såkalte Web-oppdateringer. Ved opprettet internettforbindelse finner din
DDS-CAD selv ut om nye versjoner er klare for nedlasting.
Nedlasting og installasjon utføres automatisk etter et par
museklikk.

Du får alle videreutviklinger av DDS-CAD kostnadsfritt.
Oppdateringer tar selvfølgelig hensyn til aktuelle forskrifter og normer for elektro, VVS og solarteknikk.

DDS-support

Bruk av vår kundeservice(support)
Rask og kompetent support fra våre erfarne fagfolk per
telefon, faks, mail eller internett (se også s. 24).

Hjelpe video
Videoer på dds.no viser steg for steg hensiktsmessige måter for forskjellige brukssituasjoner.

Dongle-forsikring
Ved tap av dongle grunnet tyveri får du en ny mot et lite
gebyr. Det er ikke nødvendig å kjøpe en komplett ny lisens.

Prisfordeler ved kurs
Som lisenskunde tilbys kurs til en betydelig rabattert pris.

Kostnadsfritt vedlikehold og utvidelse
av integrert artikkeldatabase
Databasen for de DDS-CAD integrerte artiklene med tallrike produsentdata blir stadig endret (f.eks. gjennom nye
produsentkataloger eller endrede eller nye artikkeldata).
Som kunde med vedlikeholdsavtale får du alltid den aktuelle versjonen av DDS-artikkeldatabase.

Gunstige priser ved
oppdateringer og tilleggsmoduler
Ved kjøp av tilleggsfunksjoner til din DDS-CAD lisens eller
ved kjøp av tilleggsmoduler til flere bruksområder (brann/
rømningsveier, varmebehovsberegning, etc.) får du fordelaktige prisbetingelser.
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Hvorfor DDS-CAD?

Her finner du DDS i Norge:
Data Design System ASA
Øksnevad Næringspark
4353 Klepp stasjon
Telef.: +47 51 78 89 00
Faks: +47 51 78 89 01
dds@dds.no
www.dds.no

