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Sweco NR-suunnittelun kehitys
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1. Uusi suunnitteluohjelm
a TrussM8

•
Kolm

iulotteinen ja param
etrinen rakenteiden m

allinnus
•

Kehittynyt laskenta

2. NR-kaavioiden tuotanto CAD-ja BIM-m
allista

•
Lisäohjelm

a suunnitteluohjelm
an päälle

•
Kaavioille vakioitu tiedostom

uoto ja tietosisältö

3. Avoin alustaratkaisu NR-tiedonvälitykseen
•

Keskitetty m
arkkina-ja kauppapaikka kaikille sidosryhm

ille
•

Mahdollistaa tulevaisuuden pilvipalvelut

Suvelan kappeli



TrussM8
®
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Om
inaisuudet
•

Uusi laskentam
oottori

•
Ikkunointiin perustuva 3D-käyttöliittym

ä
•

Param
etrinen rakenteiden m

allinnus –
m

uutosten hallinta tehokasta
•

Makrokom
entojen nauhoitus ja ajo –

toistuvien toim
intojen piilottam

inen yhden napin taakse

Tilanne nyt
•

Kehitysversio käytössä
•

Sertifikointihakem
us

jätetty
•

Tavaram
erkki

Jatkossa
•

Käyttöliittym
ä tuotantoystävälliseksi

•
Lisätoim

innot
•

Tuotantokäyttö



NR-kaavioiden tuotanto BIM m
allista
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Om
inaisuudet
•

CAD avusteiset toim
innot kaavion geom

etrian ja siihen liittyvien toim
intojen tuottam

iseen.
•

Voidaan ottaa huom
ioon tilavaraukset, esim

erkiksi IV-putket.
•

Digitaalinen ja vakioitu tiedonsiirto eri osapuolien välillä.

Tilanne nyt
•

Määrittely m
enossa

•
Etsitään kiinnostuneita kehityskum

ppaneita

Jatkossa
•

Perusohjelm
a niin hyvä, että m

enee ilm
aiseksi kaupaksi = yleinen käytäntö

•
Maksulliset lisäom

inaisuudet



Avoin alustaratkaisu NR-tiedonvälitykseen
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Om
inaisuudet
•

Perustuu yleisiin alustapohjiin, joiden päälle tehdään om
at erityistoim

innot.
•

Mahdollistaa tarjouspyyntöjen teon ja jakelun.
•

Voidaan kytkeä yleiseen tietoon, esim
erkiksi m

arkkinahinnat.

Tilanne nyt
•

Alustatestaus m
enossa

•
NR-tiedot m

yöhem
m

in
•

Etsitään kiinnostuneita kehityskum
ppaneita

Jatkossa
•

Aluksi NR-kaavioiden välitys
•

Uusia pilvipalveluita: m
ateriaalim

enekit, logistiikka, seuranta ja laadunvalvonta

•
Tekoälyä on opetettava.

•
Sw

eco:lla on käytettävissä
opettam

iseen m
aailm

an
suurin NR-suunnitelm

a-
arkisto.

Arkistosta tekoäly esim
. seuloo

vaihtoehtoja sauvoitteluun ja
arvioi m

ateriaalim
enekkejä.
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Sweco:n NR-alusta sidosryhm
ien

liiketoim
innan tukem

iseen

Hyödyt NR valm
istajille

 
Myynnin tukem

inen ja ovien

avaam
inen uusille asiakkaille

 
Nopea ja vaivaton suunnittelu

Sweco:n suunnittelutyökaluilla

 
Optim

aalinen ristikon valinta

 
Asiakkaiden ja ylläpitäjien tuotetuki

koko elinkaaren

 
Tarjouspyynnöt ja m

arkkinatiedot

yhdestä paikasta esim
. m

ateriaalinen
m

arkkinahinta

 
Raportointi eri sidosryhm

ille, esim
.

viranom
aisten edellyttäm

ä

tuoteraportointi

Sw
eco NR-alusta + suunnittelutyökalut

 
Palvelu on avoin kaikille käyttäjille

 
Tarjoaa käytettäväksi ohjelm

apalveluja, esim
erkiksi

tekoälyyn perustuvat analyysit

 
Voidaan tarjota asiakkaalle nopeasti hinta ja aikataulu

 
Integroitu tiedonhallintaratkaisu

 
Tehokas pilvilaskenta

Tilaajat
 

Kanava kaikkiin valm
istajiin Suom

essa

 
Nopea, vaivaton ja kattava tarjouspyyntöm

enettely

 
Valm

istajien toim
ituskapasiteetti ja toim

itusaikataulu

 
Suunnittelun m

uutosten reaaliaikainen hallinta

 
Tuotetuki ja –seuranta rakennusprosessissa

Lähtötiedot
•

Kohteen tietom
alli

•
Mitoitustieto

•
Tuotanto-kapasiteetit

•
Paikkatiedot, kuljetus

•
Ilm

ainen tieto esim
.

m
arkkinoista

Avoin
rajapinta

Sw
eco & TrussM8

 
Hyödyntää yhteistä

alustaa

 
Markkinoiden paras

suunnittelu


