ULMA rozwija nowe,
cyfrowe rozwiązania
tekst i zdjęcia: ULMA Construccion Polska SA

Dynamiczny rozwój technologii zapoczątkował nowe podejście do procesu budowlanego na wszystkich jego
etapach, począwszy od projektu, przez realizację, aż do eksploatacji zrealizowanego obiektu. ULMA oferuje
cyfrowe rozwiązania, które mają za zadanie ułatwić codzienną pracę naszym klientom oraz zwiększyć jej
efektywność, usprawniając procesy związane z projektowaniem, a także całościowym zarządzaniem projektem.
Istotnym obszarem nowoczesnych rozwiązań w budownictwie jest coraz częściej wykorzystywana metoda BIM
(Building Information Modelling), która
umożliwia zintegrowanie wszystkich informacji o projekcie w jednym miejscu.
Są one dostępne i aktualizowane dla
wszystkich jego uczestników, niezależnie
od ich lokalizacji, pozwalając na planowanie i kontrolowanie każdego z etapów
procesu inwestycji. Firma ULMA wdraża
i nieustannie rozwija narzędzia ułatwiające pracę z wykorzystaniem tej metody –
dzieląc się naszymi zasobami, pozwalamy
nadać kształt pomysłom naszych klientów.
ULMA Studio to bezpłatna nakładka do
programu Revit® Autodesk®, która umożliwia projektowanie modeli wirtualnych,
rysunków 3D czy animacji z wykorzystaniem deskowań i rusztowań ULMA. Ponadto pozwala na generowanie list elementów dla całego projektu bądź konkretnego
widoku, dostarczając szczegółowych informacji dotyczących
każdego z nich, jak numer referencyjny, nazwa czy waga. Nakładka jest regularnie aktualizowana o nowe funkcje i produkty.
Konfigurator rusztowań Scaffmax to z kolei dodatek do
programu SketchUp® Pro. Jest to inteligentne i łatwe w obsłudze narzędzie, za pomocą którego można tworzyć geometrię
konstrukcyjną, konfigurować rusztowania oraz generować listy
materiałów dla swoich projektów. Wystarczy dobrać odpowiadające kryteria, by na tej podstawie zaledwie w kilka sekund
zmontować rusztowania BRIO i DORPA dla konstrukcji 3D,
wcześniej wygenerowanej w SketchUp® Pro.

Wśród naszych cyfrowych narzędzi na uwagę zasługuje również aplikacja ULMA Portable, która daje dostęp do wszystkich
istotnych, stale aktualizowanych informacji na temat działalności
firmy – systemów, projektów, dokumentacji oraz filmów referencyjnych. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona nowa
platforma dla klientów myULMA – rozwiązanie pozwalające na
całodobowy dostęp przez siedem dni w tygodniu do wszystkich
najważniejszych informacji dotyczących obsługiwanych budów
i wykorzystywanego na nich sprzętu, w tym faktur, dokumentów
magazynowych oraz katalogów i dokumentacji technicznej.
ULMA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku. Nieustannie
rozwijamy naszą ofertę nie tylko o nowe rozwiązania z zakresu
deskowań, ale także, idąc z duchem czasu i chcąc spełniać coraz
wyższe wymagania naszych klientów, wzbogacamy nasze portfolio o programy i aplikacje, które ułatwiają codzienną pracę z naszymi systemami. Ponadto stale pracujemy nad optymalizacją
procesów wewnątrz firmy, poprawiając wydajność i efektywność,
aby dostarczać klientom sprzęt i usługi najwyższej jakości. Nie
spoczywamy na laurach i w tym roku planujemy kilka nowości,
w tym wspomnianą wcześniej platformę myULMA.

Więcej na www.ulmaconstruction.pl
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