Sessió Tècnica Online

“Transformació digital des del disseny a l'operació”

Nova
Sessió
Tècnica
Online
“Transformació digital des del disseny a
l'operació”,
organitzada
per
BioEconomic amb la col·laboració de la
Escola Sert - COAC, Col·legi Oficial
d’Arquitectes de Cataluña, tindrà lloc el
dijous 20 de maig, a les 16:45.
Patrocinada per Autodesk, DAIKIN i el
Plan REIH.
Es retransmetrà mitjançant la Plataforma
Teams de l’Escola Sert - COAC.
Inscripció gratuïta al web de:
www.bioeconomic.cat.
La benvinguda i la moderació de la sessió
aniran a càrrec d’en Alberto López,
coordinador de la Escola SERT - COAC, la
presentació la realitzarà Sebastià Parera,
Manager de BioEconomic.
José Gil, Secretari General AEDIP, ens donarà a conèixer les tendències en Project i Construction Management al 2021.
Jose Ariza, AEC Technical Specialist per Iberia a Autodesk, explicarà com augmentar la eficiència i la precisió durant tot el cicle de
vida del projecte, des de el disseny conceptual, la visualització i el anàlisis fins la fabricació i la construcció. Veurem com les
solucions de Autodesk faciliten dissenys més sostenibles i amb menys errors que retarden els terminis i afecten els pressupostos.
Durant la sessió, també explorarem la col·laboració entre equips de disseny i construcció en Revit en qualsevol moment i lloc
gràcies a BIM 360 Design, una potent i segura solució de gestió de dades i col·laboració de disseny al núvol.
José Antonio Morán Martín, AEC BIM Specialist, Asidek, ens portarà al mes enllà del BIM. El Bessó Digital.
Oriol Bruguera, Enginyer - Director de zona Catalunya · Balears · Aragó Airzone, ens detallarà en com afecta la transformació digital
en els projectes de control i optimització energètica de la climatització.
Conclourà la sessió, Ignacio Bravo González, DAIKIN A. Manager Oficina Tècnica, que ens presentarà Daikin, el teu bessó digital
en climatització.
Al finalitzar comptarem amb una ronda de preguntes.
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