Ciclo das informações dos Objetos Digitais Rastreáveis na cadeia de valor dos
Ativos Construídos

ODS

BIBLIOTECAS - BIM

A utilização dos Objetos Digitais Rastreáveis contidos nas Bibliotecas BIM traz benefícios para toda
a cadeia de valor dos Ativos Construídos
Nos Projetos:
Quando as equipes de projeto têm os dados dos produtos que precisam, bem como a geometria de seus objetos digitais
com metadados vinculados com as informações textuais com possibilidade de rastreabilidade, terão maior probabilidade
de selecionar esses produtos para seus projetos em BIM, já que com esta configuração não sobrecarregam os modelos
3D com informações que só serão utilizadas em outras dimensões BIM, 4D, 5D, 6D...etc.

No E-Commerce:
Os usuários do E-Commerce podem capturar imagens na web e interagir com os Objetos Digitais Rastreáveis utilizando
o App gratuito GrabAR de realidade aumentada AR para experimentar e verificar as características e a aplicabilidade dos
produtos sem a necessidade de visitar as lojas físicas. Isto incrementa as vendas online e reduz os custos das estruturas
físicas dos revendedores.

Na Construção:
Da mesma forma, para as equipes de construção, que na verdade farão o pedido, quando conseguem obter facilmente
informações parametrizadas e rastreáveis sobre os produtos e certificações, com metadados específicos já vinculados,
terão maior probabilidade de tomar uma decisão consistente e rápida de compra.

Na Operação:
As equipes de operação e manutenção, que usam cada vez mais o modelo BIM como referência para o Facility
Management do ativo existente. Através dos estandares COBie têm acesso direto a documentos codificados (GUID),
atualizados pelos fabricantes, em particular; instruções de uso, manutenção, vida útil e as condições de desempenho,
eficiência e de garantia.

No Mercado:
Por seu lado, os revendedores têm a oportunidade de estabelecer contato direto com as partes interessadas por ter objetos
geo-referenciados e rastreáveis. Com efeito, o Objeto Digital favorece os processos de colaboração na cadeia de valor da
construção civil.
Portanto, o comerciante está em contato direto e digital com seus clientes e isto permite que otimize seus processos
relacionados ao tempo que as equipes de marketing ou os técnicos comerciais dedicam às trocas de informações padrão
de cada produto. Além de criar relacionamentos de confiança que permitem o conhecimento dos hábitos de consumo dos
clientes, fornecendo feedback preciso aos fabricantes.
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