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Sweco Rakennetekniikan rivitalokohde Helsingin Hankasuolla. Kohde luovutettiin helmikuussa 2020 eli pian ArchiFrame-käyttäjäpäivän jälkeen.

Mitä rakenteiden
ammattilaiset tuumivat
ARCHICADistä ja
ArchiFramesta?
Vierailin Sweco Rakennetekniikan toimitiloissa Tampereella ja jututin Heikki Löyttyä ja Joonas Vainosta. Molemmilla on vankka kokemus rakenne- ja elementtisuunnittelun saloista.
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Heikki, mikä on toimenkuvasi?
Toimin osastopäällikkönä Sweco Rakennetekniikka Oy:llä.
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Entäs sinulla Joonas?
Olen samassa talossa rakenne- ja elementtisuunnittelijana.

Joonas, kuinka kauan olet käyttänyt
ARCHICADiä kaiken kaikkiaan?
Aloitin ohjelman käytön tammikuun alussa
2019 järjestämällänne kolmipäiväisellä peruskurssilla.

Kuinkas sitten ArchiFrame - oliko se
entuudestaan tuttu?
Ei todellakaan ollut. Olin tottunut käyttämään
ihan muuta suunnitteluohjelmistoa.
Kuinka ohjelmiston käyttöönotto sujui
tammikuun alussa 2019?
Se oli niin helppo, ettei olisi uskonut. Koulutukset olivat todella hyvät molempiin. Pääsi
hyvin alkuun, ja ensimmäinen kohde saatiin
valmiiksi tammikuun puoleenväliin mennessä. Sen jälkeen suunnittelu on entisestään nopeutunut, kun olemme sisäistäneet ohjelman.

Oletko tarvinnut opastusta ja tukea
ArchiFramen käyttöön, ja jos olet, onko
se tyydyttänyt?
Kyselyni ovat yleensä menneet kehittäjä
Petteri Heiskarille, ja vastaus on tullut yllättävän nopeasti, käytännössä aina muutaman
tunnin sisällä.

Heikki, mikä on ARCHICAD-ArchiFramejärjestelmän suurin etu kilpailijoihin
verrattuna?
Koska olemme suunnittelupalveluita tarjoava
yhtiö, emme suoranaisesti mieti kilpailuetua,
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Vieraillessaan tammikuun käyttäjäpäivässä Heikki ja Joonas halusivat tulla ikuistetuiksi VVR Wood Oy:n käyttämän esitysdian edessä!

Honkasuon Karpalo oli Joonaksen ensimmäisiä ArchiFrame-kohteita tammikuussa 2019. Kohde luovutettiin asiakkaalle tammikuun lopulla 2019.

Miltä uudistettu ristikkötyökalu näytti
ennakkoesittelyn perusteella?
Työkalu näyttää erittäin toimivalta ja monipuoliselta. Odotamme innolla, että saamme
sen käyttöömme jo nyt kevään aikana.

Joonas, mikä on työssäsi parasta?
Vierailitte tänäkin vuonna ArchiFramekäyttäjpäivillä tammikuun lopulla.

ArchiFrame on mukava järjestelmä käyttää;
ihan kuin se olisi käden luonnollinen jatke.

Monipuolisuutta kuvaa hyvin se, että suunniteltavia elementtejä voi muokkailla vapaasti,
ja järjestelmä kehittyy koko ajan.

LUE LISÄÄ
ArchiFrame-tuotesivut:
mad.fi/tuotteet/muut/archiframe
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vaan käytämme asiakkaan valitsemia järjestelmiä. Tarvitsemme monia eri järjestelmiä.
ArchiFramessa on kuitenkin loistavat perustyökalut, jotka mahdollistavat monipuolisen
palvelun ilman suuria ja kalliita käyttäjäkohtaisia räätälöintejä.
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