Kommissorium for netværk for IT-implementering

Formål
I forhold til it-implementering skal videnscenteret stille information til rådighed, der vil gøre det muligt
for en bruger, der ønsker at bruge den fornødne tid, selv at lave de tilpasninger til sine systemer, der
skal til for at anvende standarder fra videnscenteret og buildingSMART, så de kan udveksles med andre
parter i byggeriet. It-leverandørernes rolle vil være at lave værktøjer, der kan levere disse tilpasninger
til de brugere, der ikke selv ønsker at bruge tid på at sikre dette.

Netværket for it-implementering
•  

skal sikre leverandørinddragelse i forhold til udviklingen og udbredelse af videnscenterets
værktøjer, således at værktøjerne afspejler branchens interesser og skal derigennem sikre
branchens bredest mulige opbakning til anvendelse af værktøjerne

•  

bibringer de centrale aktørers behov, erfaringer, faglige kompetencer og holdninger i forhold til
videnscenterets værktøjer

•  

skal sikre, at international standardisering – herunder buildingSMART – indarbejdes i relevant
omfang i videnscenterets værktøjer

•  

arbejder med fokus på it-implementering, og involveres desuden på tværs i organisationen, når
nye projekter i videnscenteret har berøring med it-implementering

•  

har herudover en rådgivende funktion over for videnscenterets udviklings- og produktansvarlige

•  

virker såvel i forhold til nyudvikling, revision, vedligeholdelse, kvalitetssikring, faglighed,
anvendelse, formidling og markedsudvikling/konkurrencesituation

Sammensætning
•  

Netværket er åbent for repræsentanter for it-leverandører med tilknytning til videnscenterets
værktøjer samt eksperter inden for it-implementering og international standardisering, herunder
buildingSMART

•  

Medlemmerne skal afspejle de relevante dele af byggeriets værdikæde og forskellige
brugersituationer

•  

Videnscenterets ledelse godkender sammensætning, eventuel formand og medlemmer på
baggrund af indstilling fra netværket og videnscenterets udviklingschef. En gang årligt orienteres
Fagligt Advisory Board om bemandingen

•  

Videnscenterets udviklingschef faciliterer arbejdet i netværket

Organisation og samarbejdsform
•  

Netværket har en formand, som er medlem af videnscenterets faglige advisory board

•  

Netværket bidrager en gang årligt med forslag til handlingsplanen for videnscenterets aktiviteter
og projekter (såvel nyudvikling som revision)

•  

Sekretariatet bidrager med information om videnscenterets virke og bringer netværkets
anbefalinger/beslutninger ind i videnscenteret

•  

Netværkets formand bidrager sammen med sekretariatet til sammenhæng og forståelse på tværs
af videnscenteret

Det faglige virke
Netværket
•  

beskæftiger sig med forhold som knytter sig til implementering af videnscenterets værktøjer,
projekter og aktiviteter i branchens it-systemer, herunder
o   anvendelse af property sets i forbindelse med CCS-egenskaber
o   anvendelse af IFC-Classifikation i forbindelse med CCS
o   mapping af CCS-egenskaber til eksisterende egenskaber i værktøjerne

,

o   udarbejdelse af IDM’er
o   vedligeholdelse af Shared Parameter Files for Revit
o   skabe et entydigt og konsistent overblik over, hvordan CCS og buildingSMART standarder
anvendes i samapil med branchen
o   sikre at CCS implementeres på en standardiseret måde i de enkelte værktøjer på tværs af
brugerne
o   sikre at fornødent materiale i form af fx Shared Parameter Files er tilgængelige for brugerne
•  

bidrager med strategiske og praktiske brugererfaringer

•  

har fokus på videnscenterets værktøjers værdiskabelse for brugerne og branchens samlede
konkurrenceevne

•  

medvirker ved høringer – ikke kun konkret i forhold til it-implementering – men også når der er
en væsentlig relation til it-implemetering

•  

medvirker ved formidling af videnscenterets værktøjers samspil med branchens it-systemer,
herunder med input til artikler, konferencer, præsentationer mv.

•  

høres ved eventuelle væsentlige klager vedr. videnscenterets værktøjers anvendelse og kvalitet

Netværket kan sammen med udviklingschefen iværksætte mindre analyser eller udredninger, som har
til formål at forberede projekter, udvikling eller revisioner.
Møder og sekretariatsbistand
•  

Netværket mødes efter behov, forventeligt fire gange årligt

•  

Møder ledes af formanden i samarbejde med sekretariatet

•  

Netværket sekretariatsbetjenes af videnscenteret, som bl.a. sørger for dagsorden og referat

Honorering

,

•  

Deltagelse i netværket honoreres ikke

•  

Rejseomkostninger refunderes ikke

