KUNDECASE

VELUX
”Gode og pålidelige leverancer - kvaliteten er høj, og det er vigtigt for
VELUX” siger Jan Suhr fra VELUX, der oplever at “der er tid til den enkelte kunden er i centrum og ikke et nummer i rækken”.

Det lykkedes 3dbyggeri danmark på en omkostningseffektiv måde at udvikle digitalt produktmateriale, som lever op til arkitekternes behov og understøtter deres digitale arbejdsproces.
Samtidigt skærpede og tydeliggjorde det digitale
produktmateriale de unikke egenskaber, der differentierer ‘VELUX Modular Skylight’ fra konkurrenterne som dét produkt, arkitekterne bør projektere
med.

Hvad har 3dbyggeri danmark leveret?
Siden ‘VELUX Modular Skylight’-lanceringen har
3dbyggeri danmarks løbende leveret følgende til
VELUX:
•
BIM-objekter til Revit, ArchiCAD og Vectorworks, i flere detaljeringsniveauer herunder produktneutrale

3dbyggeri danmark har siden 2007 været med
til at sætte dagsordenen for digitalisering af den
danske byggebranche. Derfor har vi indgående
kendskab til hele værdikæden, fx hvordan
arkitekter og ingeniører arbejder.
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Baggrund for samarbejdet med
3dbyggeri danmark
Da VELUX i 2011 lancerede ‘VELUX Modular Skylight’-systemet globalt var det en stor satsning.
For at vinde markedsandele i et meget konkurrencepræget marked var det afgørende for VELUX at
få produkterne effektivt ud til beslutningstagerne:
Arkitekterne.

•
•
•

Brugermanualer til ArchiCAD
Online distribution af digitalt produktmateriale
Rådgivning

Hvordan er det at samarbejde med 3dbyggeri
danmark?
VELUX oplever - og værdsætter - et gnidningsløst
samarbejde med 3dbyggeri danmark, hvor en konstruktiv og målrettet dialog hele tiden sikrer fremdrift i de enkelte projektfaser.
Afklarings- og tvivlspunkter - eksempelvis omkring
landespecificering, eller produktudvikling på baggrund af branchetendenser - tages således i en iterativ proces efter devisen “hellere spørge en gang

3dbyggeri danmark kan hjælpe med til at jeres
byggematerialer bliver centrum for beslutningstagernes søgelys.
Vi rådgiver, digitaliserer og implementerer.
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for meget end en gang for lidt”.
Selvom VELUX har dedikerede BIM-ressourcer internt, bliver 3dbyggeri danmarks rådgivende sparring om branchetendenser og digitaliseringsmuligheder for VELUX’ produkter fremhævet som helt
centralt for samarbejdets styrke. Netop den åbne
dialog er i VELUX’ optik grundlæggende for at finde
den rette løsning - især fordi der ikke findes facitlister indenfor BIM-området.

store spørgsmål er alle faktorer, der fra VELUX’ perspektiv adskiller 3dbyggeri danmark som rådgiver
og leverandør indenfor BIM.
Det er VELUX’ erklærede mål, at VELUX-brandet,
produkternes kvalitet og det digitale materiales
kvalitet skal understøtte hinanden. Derfor samarbejder 3dbyggeri danmark og VELUX løbende om
at optimere og ajourføre det digitale produktmateriale i takt med VELUX’ produktudvikling og arkitekternes respons.

“Samarbejdet fungerer godt, og projektlederen er god til at hjælpe - og så er der kemien”
Jan Suhr
BIM / Building Simulation Tools, VELUX Danmark

VELUX er en globalt førende ovenlysproducent med
salgs- og produktionsaktiviteter på over 40 markeder - en position som VELUX underbygger med en
proaktiv digital strategi, som understøtter arkitektens
projekteringsarbejde på bedst mulige måde.

Hvorfor samarbejde med 3dbyggeri danmark?
“Der er ingen grund til at skifte noget ud, der fungerer” er VELUX’ korte svar.

I over 75 år har VELUX været innovationsdrevet. Det

De gode personlige relationer, en god behandling
samt tid til både den enkelte og en snak om og

beslutningstagerne i byggebranchen.
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Som kvalitetsbevidst ovenlysproducent skal leverancer til VELUX bare være i orden. Derfor er oplevelsen af, at problemer altid bliver løst og den høje
kvalitet af 3dbyggeri danmarks leverancer meget
vigtig for VELUX.

gælder både i VELUX’ produkt-udvikling og i produktdigitalisering, som VELUX bruger som et differentierende redskab og som markedsføringskanal til at nå

Kontakt 3dbyggeri danmark hvis I ønsker
sparring med udgangspunkt i jeres virksomhed.
88 80 73 80
info@3dbyggeri.dk
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