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TCQi 1.0 col·laboratiu al núvol

Juntament amb la versió 5.5 de TCQ, s'ofereix la versió 
1.0 de TCQi. 

TCQi permet treballar des de qualsevol dispositiu.  

Diferents col·laboradors poden compartir el mateix 
document (pressupost o certificació). 

Els pressupostos elaborats amb TCQ 5.5 es poden pujar 
al núvol i descarregar-los d'aquest en funció de les 
necessitats. 
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una transferència d’informació més comprensible i amigable, 
consultable des de qualsevol visor gratuït de models BIM.

Pressupost
Integració de dades multiplataforma Pot treballar 
simultàniament amb dades provinents de diferents orígens o 
plataformes de modelat i dades convencionals, combinant-les 
per a obtenir un mateix pressupost o certificació.

Amidaments sobre IFC  Assignació de múltiples partides d’obra 
a cadascun dels elements que componen un model virtual, a 
partir dels models IFC generats des de qualsevol plataforma de 
modelatge.

Reconeixement d'objectes eCOB® TCQ detecta els objectes en 
format eCOB® i resol la vinculació de múltiples partides a ele-
ments de forma automàtica, accelerant el procés.

Planificació i seguimient de l'obra 
La planificació de l’obra es pot resoldre a través de mitjans grà-
fics, ajudant-se de la visualització tridimensional del projecte en 
format IFC. Tanmateix, permet fer representacions temporals en 
el propi visor de models que mostra l'avenç de l'obra.

Certificació i planificació gràfica 
sobre IFC
La certificació gràfica aporta una forma innovadora de treball en 
un entorn molt més amigable, atès que es treballa directament 
sobre una imatge tridimensional o bidimensional del projecte. 
A més, es genera un model IFC enriquit amb les dades de 
certificació.

TCQ i pressupostos paramètrics
El conjunt de valors que s’utilitzen de forma repetida en 
la creació d’un pressupost (altures de plantes, superfícies 
generals o particulars dels espais,...etc) poden introduir-se 
com a paràmetres. La configuració de paràmetres es pot fer 
de forma manual o des de la informació exportada de models 
BIM. Aquesta funcionalitat permet una ràpida actualització del 
pressupost en cas de modificacions dels valors paramètrics, 
o l’estudi de diferents escenaris de projecte per a prendre 
decisions de disseny.

TCQ i BIM
TCQ serveix tant per al treball convencional com per als entorns 
BIM. En aquests, està orientat sota els següents conceptes 
bàsics:

Treball multiplataforma Exportació i importació de dades des 
de les principals plataformes de modelatge (Bentley-AECOsim, 
Nemestcheck-Allplan, Graphisoft-Archicad, Autodesk-Revit, 
Trimble-Tekla, entre d’altres).

Eines BIM integrades Totes les funcions BIM es troben 
implementades sobre el mateix TCQ, fent innecessària 
l’adquisició de software addicional.

Visualitzador IFC Incorpora un potent visualitzador de models 
BIM en format IFC 4 que permet navegar, consultar dades, 
comparar i models, prendre mesures, etc, tot interactuant en 
temps real entre el model virtual (en IFC) i els documents en 
elaboració (amidaments, pressupost, planificació i certificació).

Fitxers IFC amb pressupost o 
certificació d’obra
TCQ genera fitxers en format IFC enriquit amb tota la 
informació del pressupost o de les certificacions, permetent 


