Forenklet salg og engasjerte kunder!
Ta kundene med på en boligreise der de vil føle seg hjemme.
Eltele er norsk leverandør av programvaren GBuilder, som er først ute med å integrere BIM,
web-basert brukergrensesnitt og dynamiske 3D-modeller i en sømløs programvare. Med GBuilder
har du full kontroll på all informasjon til enhver tid.

Med GBuilder får
salgskonsulenten:

Med GBuilder får
sluttkunden:

Tilgang til dynamiske material-brosjyrer
og nøyaktige 3D- modeller av hver
leilighet til enhver tid.

Visuelt, webbasert brukergrensesnitt
og dynamisk 3D-modell som kan
dekoreres og deles.

Økt salg med færre ressurser
24/7-tilgjengelighet.

Bedre handleopplevelse og økt
tilfredshet.

Med GBuilder får
prosjektlederen:

Med GBuilder får
daglig leder:

Tilgang til materialalternativer,
tilleggsarbeid, meldinger, vedlegg og
bekreftelser, alt på et sted.

Riktig informasjon på rett sted
til riktig tid.

Redusert tidsbruk på manuelt arbeid
pga. av færre feil i prosessen.

Eltele leverer norsk opplæring,
service og support på programvaren. GBuilders konsulenter
leverer oppsett, implementering og løpende drift av
programvaren.

GBuilder er den første programvaren som integrerer bygningsinformasjonsmodeller (BIM), webbaserte brukergrensesnitt og dynamiske
3D-modeller i én sømløs programvare. Med GBuilder finner du riktig informasjon
på rett sted til rett tid.

1. GBCAD: BIM
Bygningsinformasjonsmodellene (BIM) skapes individuelt for
hver leilighet med GBuilders egen CADprogramvare. Romkort
og 3D-modeller lages fra informasjonsmodellene, og inkluderer informasjon om rom, materialer, inventar og overflater,
med verdier. Tallene er nøyaktige og baseres på verdiene fra
BIM.
2. GBCORE: BRUKERGRENSESNITT
Hele prosessen administreres via et visuelt og brukervennlig
webbasert brukergrensesnitt. Alle materialer, brukere, utskrifter, tilleggsarbeid, meldinger, tilbud, vedlegg, inspeksjonslister,
bekreftelser på materialer og så videre, behandles i GBCore.
3. GB3D: 3D-VERDEN
Alle 3D-modellene har nøyaktig informasjon fra CAD-tegninger: målinger, rom, flater, inventar, dører, vinduer etc. Dette gir
deg tilgang til individuelle 3D-modeller av hver leilighet. Alle
3D-modellene kan dekoreres med møbler, og også lagres og
deles på sosiale medier eller via e-post.

4. GBPRINT: DYNAMISK UTSKRIFT
GBuilder-programvaren inneholder nøyaktig informasjon om
leilighetene og prosjektene (BIM). Informasjonen kan skrives
ut ved hjelp av GBPrint-verktøyet: materialkataloger med bilder, bestillings-/bekreftelsesskjemaer med priser, romkort med
mengdeinformasjon, sjekk-/inspeksjonslister med nøyaktige
detaljer og mengdeinformasjon på prosjekts-/leilighetsnivå og
mye mer.
5. GBFUTURE: UTVIKLINGEN I NÆR FREMTID
GBuilder-programvaren er i kontinuerlig utvikling. Med GBuilder vil kundene oppleve virtuell og utvidet virkelighet med
enheter som Oculus Rift og HoloLens. Velkommen til en ny tid
innen kundeorientert konstruksjon!

Økt effektivitet, bedre tid og færre feil er fullt mulig med
GBuilder. Men hvordan?
•
•
•
•
•
•
•

Med GBuilder kan kunder kan betjene seg selv over internett.
Bruker har tilgang til riktig informasjon på rett sted til riktig tid.
GBuilder gir et mer personlig produkt på en enklere måte.
Du kan skrive ut bekreftet og nøyaktig mengdeinformasjon i sanntid.
Mer effektive salg av hus, selv før byggingen har startet.
Du får gilgang til dynamisk 3D-visning av alle leiligheter i produksjonen.
Leiligheter som kundene elsker fra første stund.

GB-CAD

GB-CORE

En egen CAD lager utvidede BIMmodeller som gir et nøyaktig
grunnlag for å implementere og
visualisere endringer.

Et brukervennlig visuelt webgrensesnitt
for å implementere
endringer.

GB-3D

GB-PRINT

En innovativ 3D-visning med Virtual
Reality skaper en unik
brukeropplevelse.

Mengdeinformasjon og romkort i
sanntid, samt utskrift av
markedsmateriell.

support
Eltele (programvareleverandør) leverer norsk opplæring, service og support på programvaren.
Oppsett, implementering og løpende drift av programvaren leveres av konsulenter fra GBuilder.
Eltele vil behandle henvendelser som angår kundens bruk av programvaren eller problemer
knyttet til programvarens funksjonalitet innenfor følgende åpningstider:
Mandag – torsdag
Fredag

kl. 08:00 - 16:00
kl. 08:00 – 15:00

Ordinær åpningstid
Ordinær åpningstid

Henvendelser utenfor normal arbeidstid vil bli fulgt opp påfølgende arbeidsdag.

Kontakt oss på : (+47) 400 16 300
post@eltele.no |Besøk vår hjemmeside www.eltele.no
Les mer om GBuilder på www.gbuilder.com
Ansvarlig selger hos Eltele: Geir Aslaksen.

