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Optimale gebOuwprestaties 
realiseren & verantwOOrden

Vabi elements, het integrale 
gebouwprestatieplatform, helpt u 
met het realiseren en verantwoorden 
van gebouwprestaties over de hele 
levenscyclus. 
voor de ontwerp- én exploitatiefase. 

met vabi elements bent u klaar voor de toenemende 
markteisen zoals, breeam-nl, Frisse scholen, 0 op de 
meter, tCO, private kwaliteitsborging en toenemende 
aansprakelijkheidsrisico’s. Ook kunt u mee met (ontwerp)
processen zoals dbFmO, pps en bim. 

uw klant vraagt om toegevoegde waarde en 
verantwoording van gebouwprestaties over de gehele 
levenscyclus. met vabi elements kunt u die bieden.
 
Ontwerpkeuzes op thema’s als duurzaamheid en 
productiviteit hebben invloed op elkaar. door ze 
gescheiden van elkaar te zien bestaat het risico van 
suboptimale beslissingen. 

Het performance dashboard van vabi elements vertaalt 
de verschillende berekeningen naar Kritische prestatie 
indicatoren (Kpi’s) en maakt deze integraal inzichtelijk 
in combinatie met de financiële consequenties. Dit is 
dé manier van communiceren waarop uw klant heeft 
gewacht.
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Optimale gebOuwprestaties 
realiseren & verantwOOrden meer dOen in minder tijd

een COmpleet advies 

met het performance dashboard communiceert u in 
de taal van uw opdrachtgever over de prestaties van 
het gebouw. de resultaten van de gebouwprestaties 
worden vertaald naar de Kritische prestatie indicatoren 
(Kpi’s) van de eigenaar/gebruiker en integraal 
inzichtelijk gemaakt. u ziet op onderbouwde wijze de 
meerwaarde van keuzes tegenover de investerings- en 
exploitatiekosten. Het  performance dashboard gebruikt 
u om gebouwprestaties te realiseren in de ontwerpfase, 
maar ook te bewaken, heroverwegen en verantwoorden 
in de beheerfase.

Conservatieve berekeningen overtuigen uw 
opdrachtgever niet direct om extra investeringen te 
veroorloven. 

garanties op het gebied van comfort, vermindering 
van het energiegebruik tot terugverdienbaarheid van 
investeringen, mag u niet vergeten. Heeft u het model 
opgezet dan kunt u deze marktvragen onderling of 
in samenhang simuleren. U creëert meerwaarde 
door onderbouwing van uw installatieconcepten 
met bewijslast, uw verantwoording voor de 
gebouwprestaties in de praktijk. 

u ontwerpt op interactieve het gebouw in het gesloten 
geometrische model, alom bekend om de uitermate 
betrouwbare resultaten zonder onbedoelde openingen. 
dit is uw basis voor het geïntegreerd berekenen van 
één of meerdere gebouwprestaties. Koppelingen met 
teken- en bim-pakketten zorgen ervoor dat er in een 
vroeg stadium al veel informatie beschikbaar is. 

alle informatie omtrent het gebouw wordt opgeslagen in 
vabi elements. Zijn er wijzigingen in het ontwerp of het 
gebruik van het gebouw, dan simuleert u snel de nieuwe 
situatie. U heeft direct inzicht in de consequenties van 
ontwerpbeslissingen, vergelijkt de effecten over de tijd 
en voorkomt suboptimale keuzes. aandachtspunten 
worden real-time gevisualiseerd in het 3d model.

Ontwerpen, analyseren 
én visualiseren

meer dOen in minder tijd



Profiteer in 2016 van de tijdelijke aanbieding: de complete 
gebouwprestatie suite voor hetzelfde tarief als vabi elements 
gebouwsimulatie! u krijgt de uitbreidingsmodule energie & 
kosten, bim Connect en de bouwbesluit modules galm & 
ventilatie er gratis bij.  

Alle Vabi Elements Gebouwsimulatie klanten profiteren 
automatisch een gratis upgrade naar de gebouwprestatie suite. 

Vabi software 
Kleveringweg 6-10 

Postbus 29 
2600 AA Delft 

015 - 257 44 20 
www.vabi.nl
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bestel direct in onze webshop: www.vabi.nl/shop


