
 

 

Pressemelding  

 
DDS-CAD offisielt IFC2x3 sertifisert 

 

DDS-CAD, utviklet av det norske firmaet Data Design 
System (DDS), har offisielt blitt sertifisert på stand-
arden "IFC 2x3 CV 2.0" av den internajonale build-
ingSMART organisasjonen. DDS-CAD er det første eu-
ropeiske BIM-programmet for MEP- (elektro og VVS) 
bransjen som har fullført denne sertifiseringspros-
essen.  
 
buildingSMART er forpliktet å videreutvikle det 
tverrfaglige samarbeidet i byggeindustrien. En 
nøkkelfaktor for dette arbeidet er datautvekslingsfor-
matet IFC (Industry Foundation Classes), som nå er 
en offisiell internasjonal ISO standard (ISO 
16739:2013). Dette filformatet danner grunnlaget for 
utveksling av Open BIM data blant deltakerne i by-
ggeprosjekter som muliggjør enklere og mer effektiv 
prosjektering, koordinering og forvaltning av 
bygninger. 
 
DDS-CAD har vært IFC kompatibel i mange år, og har 
også vært en av pådriverne i Open BIM arbeidet. Med 
denne sertifiseringen bekrefter buildingSMART organ-
isasjonen at dataeksporten fra DDS-CAD også 
oppfyller de siste offisielle kravene.   
 
"Sertifiseringen understreker nok en gang at vi støtter 
og fremmer Open BIM tilnærmingen med DDS-CAD" 
sier Bjørn Stangeland, adm. dir. i DDS, og legger til: 
"Dette sikrer at rådgivere og entreprenører innen El-
ektro- og VVS, som bruker DDS-CAD i Open BIM 
prosjekter, at deres solide verktøy blir brukt i samsvar 
med gjeldene offisielle buildingSMART standarder”.  
 
  



 

Om Data Design System 
 
Med produktfamilien “DDS-CAD”, utvikler Data Design System 
(DDS) ulike moduler for integrerte tverrfaglige produkter innen 
ventilasjon, elektro og rørleggersystemer (MEP). 
 
DDS-CAD løsninger er tilgjengelige innen områdene rørlegging, 
varme, kjøling, ventilasjon, elektriske installasjoner og automat-
ikkskjema så vel som innen fornybar energi (Solcellesystemer) og 
lynavledersystemer. I tillegg til konsulenter og entreprenører, så er 
også bygningsforvaltere, industri og skoler typiske DDS-kunder. 
 
DDS anses som en av pionerene innen Bygg Informasjons Modeller-
ing (BIM). DDS-CAD har støttet denne nyskapende tilnærmingen til 
byggprosjektering siden firmaet ble startet for over 30 år siden. 
 
 
DDS ble etablert her i Norge i 1984. Merkevaren DDS står for 
kvalitet og innovasjon. Med mer enn 13.500 brukere over hele 
verden er firmaet en av markedslederne av sofwarefirma innen 
området for elektro og vvs. 
 
DDS har vært en del av Nemetschek-gruppen siden november 
2013. 


