
Of het nu gaat om brandbeveiliging, vluchtwegbeveiliging 
of barrièrevrije toegankelijkheid - het plannen van multi-
functionele toegangssystemen vereist tegenwoordig een 
effectief beheer van verschillende gegevens uit een groot 
aantal bronnen. Samenwerking en gegevensstroom tussen 
alle vakgebieden en partners zijn een grote uitdaging tij-
dens het (BIM) planningsproces.

Het nieuwe EntriWorX Planning 360° planningsplatform 
biedt all-round ondersteuning voor het beheer van uw 
deurenlijst. Met deze nieuwe dienst is het voor u als 
architect of planner eenvoudiger om de verschillende 
ambachten „aan de deur“ te plannen, te beheren en 
samen te voegen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van EntriWorX  
Planning 360°?

• Een centraal platform voor alle deurgerelateerde  
gegevens - de CDE (Common Data Environment)  
voor deurplanning.

• Optimaliseert het BIM-proces, verwerking van BIM- 
modellen in verschillende formaten.

• Efficiënte en directe communicatie en samenwerking 
tussen alle projectdeelnemers via standaard interfaces 
zoals BCF (Building Collaboration Format).

• Directe toegang tot standaard deuroplossingen en de  
dormakaba productcatalogus (EntriWorX Planner).

EntriWorX 
Planning 360°

Verhoogt de efficiëntie van het deurlijstbeheer 

Planning: Planning is de focus van EntriWorX Planning 
360°. Efficiënte planning betekent het leveren van de 
juiste gegevens op het juiste moment - betrouwbaar, 
veilig en flexibel.

Controle: De dormakaba EntriWorX Planning 360° 
database biedt structuren en processen om gegevens 
onder controle te houden, zelfs bij complexe projecten.

Communicatie: Het ontwerpen en bouwen van moderne 
gebouwen is een complexe taak. EntriWorX Planning 
360° ondersteunt dit door rechtstreeks te communice-
ren met onze toegangsexperts.

Transparantie: EntriWorX Planning 360° stelt u in staat 
om bijhouden welke wijzigingen u heeft aangebracht in 
de deur lijst. De gebruiker heeft op elk moment zicht op 
wie en wat wanneer is gewijzigd.

Aangepaste standaardinstellingen: Elk project is 
anders. Dat is de reden waarom EntriWorX Planning 
360° zich aanpast aan uw standaardinstellingen en is 
in staat om te gaan met verschillende datastructuren.

Het nieuwe platform voor planning 
en efficiënt beheer van deurlijsten.

PLANNING



Eenvoudig project aanmaken 
• Uploaden van BIM modellen en Excel bestanden.
• Projectwizard met sjablonen voor Revit en IFC.
   
Duidelijke visualisatie
• Heldere 3D-weergave van complexe situaties en 

relaties.
• Componenten gemarkeerd op basis van verschillende 

filtercriteria.
• Aangepaste interfaces en gegevensweergaven.

Individueel gegevensbeheer
• Importeren en exporteren van deurlijsten.
• Individuele gegevensweergaven per fase en handel.
• Rapporten in verschillende formaten.

Volgen van wijzigingen
• Versiebeheer, herstel van alle versies.
• Bijhouden wie wat wanneer heeft gewijzigd.

Product informatie
• Directe toegang tot productinformatie en project 

gegevensbladen.

Kenmerken:

BIM-model/BIM-gegevensbeheer
• Gegevensoverdracht van 3D BIM-modellen en  

geoptimaliseerd BIM-gegevensbeheer.
• Uitgiftebeheer gebaseerd op BCF, Building  

Collaboration Format. 

Gegevensuitwisseling
• Verwerking van Autodesk Revit- en IFC-bestanden,  

2D CAD formaten, evenals verschillende document- en 
beeld formaten.

Verschillende downloadopties. 
• Planningsresultaten kunnen worden gedownload in 

verschillende formaten en uitvoerstructuren. 

EntriWorX EcoSystem
• Onderdeel van het EntriWorX EcoSystem.
• Koppeling met andere EntriWorX planningstools zoals 

EntriWorX Planner

Technische specificaties:

1 multi-complex. 12 verdiepingen.
Eén planningsplatform.
EntriWorX Planning 360°

Nieuwsgierig? 
We geven u graag advies.
dormakaba Nederland B.V.
Tel: +31 88 352 33 33
architecten.nl@dormakaba.com
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