
Navistools  
for Autodesk® Navisworks®  

 Navistools Standard 
  

Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus,  jota 

käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen 

tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen kautta kunnossapitoon. 

Navistools Standard sisältää tiedonhallintaosuuden (Data Manager) ja 

Raportointiominaisuuden (Reporter), jotka toimivat Navisworks 

käyttöliittymässä oletuksena käyttäen SQL tietokantaa. Sovelluksen mukana 

tulee ilman eri veloitusta SQLite tietokanta, mutta sovellus voidaan integroida 

myös jo olemassaolevien tietokantojen (SQL, Oracle yms.) kanssa toimivaksi 

kokonaisuudeksi.  

 

Navistools Standard sisältää: 

Navistools Datamanager 

Navistools Reporter 
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Navistools  
for Autodesk® Navisworks®  

 Datamanager 
   

Navistools DataManager ohjelmisto luo automaattisesti 

linkit Navisworks mallien ja ulkoisten tietokantojen sekä 

dokumenttien välille. 

 
Navistools DataManager ohjelmiston helppokäyttöisen käyttöliittymän 

avulla hallitaan Navismallin ja ulkoisten tietokantojen välisiä 

ominaisuustietoja  

 

Ohjelmiston avulla myös linkataan erilaisia dokumentteja tai URL 

osoitteita Navisworks mallin objekteihin. 

 DataManager lisää automaattisesti ulkoisen tietokannan sisältämän 

tiedon Navisworks mallin  ominaisuustietoihin. 

Ohjelmistoa käytetään joko yksittäisten ulkoisten tietokantojen 

linkkaamiseen tai  muiden tietokantapohjaisten järjestelmien kuten web-

pohjaisten tietopankkien tai kiinteistönhallinta- tai kunnossapito-

järjestelmien linkkaamiseen Navisworks malliin. 

  

Käyttäjä voi myös itse helposti luoda Sqlite-tietokannan Navisworks 

mallista DataManagerin sisäänrakennetun toiminnon avulla. 

 

Koska  DataManager ohjelman avulla pääset suoraan komponentti- ja 

projektitietoon, toimii se täydennyksenä  BIM ( Building Information Model) 

konseptiin. 

BIM on rakennusprojektin laskennallisen ja koordinoidun tiedon luontia ja 

käyttämistä suunnittelun ja rakentamisen aikana ja sen jälkeen. 

 

 

 

 

“DataManager toiminto 

mahdollistaa 

tietokantatiedon ja 

ulkoisten dokumenttien 

automaattisen 

linkkaamisen Navisworks 

malliin” 

 

 



 Datamanager 
  

 

 
 

 

3D tai BIM projektin aikana Navisworks ohjelmistoa käytetään 3D CAD mallien 

kääntämiseen helposti projektityöryhmän käytettäviksi. Käyttämällä Navisworksiä 

projektityöryhmä saa helposti käsityksen projektista kokonaisuutena ennenkuin edes sen 

rakennusvaihe on aloitettu. Projekti on kuitenkin paljon muuta kuin vain 3D malleja, 

kullakin mallin komponentilla on omat ominaisuustietonsa, spesifikaationsa, 

piirustuksensa ja jopa niihin liittyviä valokuvia tai vaikkapa asennusvideoita. 

   

Autodesk Navisworks käyttää normaalisti ns. propertyikkunaa, jossa esitetään nämä 

komponettikohtaiset tiedot. Mutta on muistettava, että tiedon sisältö on aina riippuvainen 

käyttäjästä, joka tallettaa ko. tiedon CAD-malliin. Todellinen tarvittava komponenttitieto, 

jota suunnittelijat, osto-osasto ja myös kunnossapito käyttää, sijaitsee useinmiten muualla 

kuin mallissa. Useimmat yritykset taltioivat tämän tiedon erilaisiin tietojärjestelmiin, jotka 

pohjautuvat tietokantoihin (.MDB, SQL, Oracle, jne.) , jotka eivät suoraa ole avoimia 

kaikille, mutta joiden sisältämän tiedon hyödyntäminen on projektin onnistumisen kannalta 

välttämätöntä. 

Navistools DataManager tarjoaa mahdollisuuden tämän ulkoisen tiedon linkkaamiseen 

malliin, jolloin 3D mallien käytöstä saadaan yhä suurempi lisäarvo projektin kaikissa 

vaiheissa. Kaikki tarpeellinen tieto on käytettävissä nyt mallin kautta, joka tarjoaa helpon ja 

selkeän tavan hallita koko projektia suunnittelun, rakentamisen ja huollon aikana. 

DataManager mahdollistaa navigoinnin mallissa käyttäen tietokantatietoa (kuten 

positiotieto tai kuvaus). Voit myös valita mallinosan  Navisworks malli-ikkunassa ja  

DataManager näyttää välittömästi mallin osiin linkatun tietokantatiedon. DataManager 

sisältää helppokäyttöisen , mutta tehokkaan käyttöliittymän, jonka ansiosta se on kaikkien 

projektiosapuolten helposti käyttöönotettavissa pienellä opastuksella ilman aikaavievää 

koulutusta. DataManager sisältää myös ominaisuuden, jonka avulla tietokantatieto 

julkaistaan Property datana Navisworks Freedom käyttäjiä varten. 

 

DataManager täydentää hyvin BIM konseptia, koska sen avulla komponentti- ja 

projektitieto on heti luettavissa ilman erillisten linkkien luomista. Navigoit tehokkaasti 

mallista tietokantaan ja tietokannasta malliin ja voit myös avata dokumentteja, tai web-

osoitteiden takana olevaa tietoa suoraan Navisworks mallista. 

 

 

 Järjestelmävaatimukset: 

Microsoft® Windows® 7 Enterprise, Ultimate, Professional, Home Premium, tai Home Basic edition, tai Microsoft® Windows Vista® (SP2 tai 

uudempi) Enterprise, Ultimate, Business, Home Premium, and Home Basic, tai Microsoft® Windows XP Professional Home 32-bit (SP2 tai 

uudempi) jaProfessional x64 Edition (SP3 tai uudempi) 

Navisworks Simulate tai Manage 2013; 32/64  bit versiot 

 AMD Athlon™, 3.0 GHz tai nopeampi, tai Intel® Pentium® 4, 3.0 GHz tai nopeampi (suositeltava)  

512 MB RAM (2 GB tai enemmän suositeltava)  

1 GB vapaata levytilaa asennusta varten  

1,024 x 768 VGA näyttö true color(1,280 x 1,024 suositeltava)  

Microsoft® Internet Explorer® 6.0, SP 1 (tai uudempi)  

Microsoft Mouse-yhteensopiva hiiri tai osoitinlaite  

1,024 x 768 True Color näytönohjain, (1,280 x 1,024 näyttö ja 32-bit color video display adapter, True Color suositeltava) 



Navistools  
for Autodesk® Navisworks®  

 Reporter  
   

 
Navistools Reporter on lisätyökalu Navisworks 

käyttäjille, joka lisää julkaistujen Navisworks mallien 

käyttöarvoa mahdollistaen erilaisten materiaalilistausten 

luomisen mallien pohjalta. 

 
Navistools Reporter mahdollistaa helppokäyttöisen käyttöliittymän  excel- 

tai pdf-muotoisten raporttien luomiseen Navisworksin .nwd malleissa 

olevien attribuuttitietojen tai malleihin linkattujen tietokantatietojen 

pohjalta. 

Raportit generoidaan valitsemalla halutut Search tai Selection Setit tai 

valitsemalla haluttu hierarkiataso Selection Tree –näkymästä ja 

valitsemalla niihin kuuluvien objektien halutut ominaisuustiedot, jotka 

halutaan listana raporttiin.  

Luotavaa raporttia voidaan sitten esikatsella ja sortata Report ikkunassa 

ennen varsinaista raportin tallentamista excel tai pdf-muotoon.  

 

 

 

 

“Navistools Reporter 

toiminnon avulla luot 

suoraan Navisworks 

mallista sortattuja excel-tai 

pdf-muotoisia 

materiaalilistoja” 

 



 Reporter 
  

 

 
 

 

Suunnitteluprojektin aikana Navisworks ohjelmistoa käytetään 3D mallien tuomiseen koko 

projektiryhmän helposti hyödynnettäviksi eri projektivaiheissa. Käyttämällä Navisworksiä 

projektiryhmä voi arvioida hanketta kokonaisuutena ennen kuin edes sen suunnittelu on 

kokonaan valmis. Projekti on kuitenkin paljon ennemmän kuin 3D-malli, esimerkiksi kukin 

mallin objekti sisältää myös ominaisuus ja materiaalitietoja. 

 3D-mallin kunkin objektin ominaisuustiedot, joita tarvitaan suunnitteluvaiheessa, 

hankintavaiheessa ja lopulta myös kunnossapidon yhteydessä joko sisältyvät Navisworks 

malliin attribuutteina tai ovat tallennettuina muun ulkoisen järjestelmän tietokantoihin. 

Nämä tietokantapohjaiset ominaisuustiedot voidaan linkata Navisworks malliin käyttäen 

Profoxin Navistools Datamanager ominaisuutta, jolloin Navistools Reporterin avulla 

voidaan generoida raportteja materiaalitietoineen sekä mallin sisäisten attribuuttien tai 

ulkoisen tietokannan sisältämien ominaisuustietojen pohjalta. 

3D malleista saadaan tällä tavoin yhä suurempia lisäarvoja koko projektin aikana. Kaikki 

tarvittava tieto on saatavilla mallista milloin tahansa ja voidaan ottaa ulos selkeälukuisinä 

raportteina, jotka sisältävät tarvittavat  materiaalilistaukset. 

 

Raportteja generoidaan Navisworksin Selection tai Search Settien pohjalta tai valitsemalla 

Selection Tree näkymästä haluttu hierarkiataso.Tarvittavat objektien ominaisuustiedot tai 

tietokantatiedot valitaan sitten listasta ja esikatsellaan ja sortataan Populate Report Data 

Table toiminnolla. Report ikkuna mahdollistaa listauksen tarkistamisen ennen sen 

tallentamista excel tai pdf muotoiseksi tiedostoksi.  

   

Navistools Reporter työkalua voidaan käyttää suunnitteluvaiheessa, valmistuspuolella, 

työmaalla asennuksissa ja koko rakennuksen tai laitoksen elinkaaren ajan tarkastuksissa 

ja kunnossapidossa. 

 

 Navistools Reporter sisältää helppokäyttöisen, mutta tehokkaan käyttöliittymän ja on siksi 

tehokas työkalu projektipäälliköille, suunnittelupäälliköille, työmaapäälliköille ja esimiehille 

ja muille projektin osapuolille, joilla useinmiten on erilaisia tarpeita käyttää ja hallita 

projektin komponentti ja materiaalitietoa. Ohjelmisto on helppo ottaa eri henkilöstöryhmien 

käyttöön vain lyhyellä perehdyttämisellä. 

 

Navistools Reporter työkaluohjelmisto on erittäin hyvä lisä BIM-työkalukonseptiin. Se on 

työkalu, jonka avulla projektin komponentti ja materiaalitieto on helposti ja nopeasti 

käytettävissä excel- tai pdf muotoisina listauksina ilman että tietoa kootaan useista  eri 

lähteistä.  

 

 

 Järjestelmävaatimukset: 

Microsoft® Windows® 7 Enterprise, Ultimate, Professional, Home Premium, tai Home Basic edition, tai Microsoft® Windows Vista® (SP2 tai 

uudempi) Enterprise, Ultimate, Business, Home Premium, and Home Basic, tai Microsoft® Windows XP Professional Home 32-bit (SP2 tai 

uudempi) jaProfessional x64 Edition (SP3 tai uudempi) 

Navisworks Simulate tai Manage 2013; 32/64  bit versiot 

 AMD Athlon™, 3.0 GHz tai nopeampi, tai Intel® Pentium® 4, 3.0 GHz tai nopeampi (suositeltava)  

512 MB RAM (2 GB tai enemmän suositeltava)  

1 GB vapaata levytilaa asennusta varten  

1,024 x 768 VGA näyttö true color(1,280 x 1,024 suositeltava)  

Microsoft® Internet Explorer® 6.0, SP 1 (tai uudempi)  

Microsoft Mouse-yhteensopiva hiiri tai osoitinlaite  

1,024 x 768 True Color näytönohjain, (1,280 x 1,024 näyttö ja 32-bit color video display adapter, True Color suositeltava) 


