
dataspecialist voor de
bouw- en installatiebranche

“Mooi: één keer invoeren in het PIM-systeem. 

Publiceren in datapools en BIM software 

- Arjan Calis, Wilo SE

PIM MDM CalculatieArtikelbeheer.nl

Deel rechtstreeks uw actuele Revit (BIM) 
data met modelleurs over de hele wereld.

in Europa en straks China!”



9 miljoen artikelen online 
wekelijks 1 miljoen updates

PIM voor BIM!
Wees de baas over uw data. Deel vanuit Compano PIM software rechtstreeks 
uw Revit data via Cadac CLAB met modelleurs over de hele wereld.

BIM is in de bouwsector inmiddels door bijna alle partijen geadopteerd. 
Ook fabrikanten zien in dat het werken volgens dezelfde standaarden in de 
bouwsector voordelen met zich meebrengt. Door het gebruik van deze 
standaarden neemt de kwaliteit en uitwisselbaarheid van informatie in 
gebouwmodellen toe. De standaarden maken het ook mogelijk objecten te 
ontwikkelen die in CAD en BIM software gebruikt worden voor het 
modelleren van gebouwen en installaties.

Excellente data op basis van standaarden
VSH (en ook andere Aalberts Industries bedrijven) maken net als Wilo gebruik 
van het Compano Product Informatie Management (PIM) systeem.  Om deze 
data verder te gebruiken voor het BIM proces, is de samenwerking met Cadac 
gestart. Gezamenlijk hebben zij Content LAB ontwikkeld, een Add-in waarmee 
een Revit-modelleur het gehele actuele assortiment van de fabrikant onder een 
knop in Revit beschikbaar heeft. 

5 modellen, 5000 geparameteriseerde objecten
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Netwerk van ruim 1.000 bedrijven

De Content LAB werkt als volgt:

 •  Fabrikant levert en beheert gestructureerde productdata  
in de Compano PIM-omgeving

 •  Compano ontsluit de data via webservices  
(dit kan conform de ETIM Model Classificatie - MC)

 •  Een Revit modelleur krijgt via de Content LAB toegang tot de data uit het  
PIM systeem en ontwerpt met de gewenste en up-to-date componenten

 •  De fabrikant kan zelfstandig nieuwe producten toevoegen (muteren,  
verwijderen) op basis van de modellen. Het nieuwe product wordt 
automatisch doorgegeven aan de modelleur. 

Dankzij de combinatie Compano PIM en het Content LAB kan de fabrikant:

 •  De productinformatie beter beheersen, onderhouden en up-to-date te houden
 • Volledige controle houden over de eigen BIM bibliotheek
 •  Revit-modelleurs verzekeren van actuele data en hebben zij sneller de  

beschikking over nieuwe producten. 

Professionele fabrikanten zorgen voor actuele BIM productdata, rechtstreeks in 
het hart van de modelleur met Compano PIM en Cadac BIM. 

Van PIM naar BIM in 3 stappen:

Kies productmodel

Vul product datasheet

Deel met BIM software



OPTIMAAL DELEN VAN INFORMATIE
Compano is dé specialist op het gebied van online software voor de bouw- en 
installatiebranche. Wij bieden vier softwareoplossingen: 

  Een compleet Product Informatie Management (PIM) systeem.  
Beheer, publiceer en deel uw productdata zoals u dat wilt.

  Met Masterdatamanagement (MDM) beheert u eenvoudig artikeldata 
van leveranciers tot aan uw (interne) klanten. Gebruik inkoopcontracten 
en conditiebeheer (inkoop en verkoop) voor efficiënt en effectief data-
management.

  Artikelbeheer.nl (artikeldata) is dé datapool waar leveranciers en  
installateurs elkaar vinden. Hier delen zij eenvoudig artikelinformatie, 
bestellingen en facturen met elkaar. 

  Calculatie voor het maken van complexe calculaties tot eenvoudige 
offertes, inclusief bestekdelen en normtijden.

Al onze oplossingen zijn geïntegreerd te gebruiken maar werken ook uitstekend 
samen met softwareoplossingen die al bij bedrijven in gebruik zijn. Wij geloven 
in delen. Want delen...is het nieuwe vermenigvuldigen.

DAAROM SOFTWARE VAN COMPANO!
 Specialist in de branche: kennis van uw vak
 100% online software: altijd 24/7 beschikbaar en overal te gebruiken
 SaaS: huur software inclusief hosting, back-up en support
 Open: werkt probleemloos samen met aanwezige software

Bezoekadres Sneek
Alexanderstraat 2-1
8606 VP Sneek

Bezoekadres Arnhem
Tivolilaan 205
6824 BV Arnhem

T.: 088 - 266 7 266
M.: info@compano.com


