
 
 

Persbericht 
 
DDS-CAD officieel IFC2x3 gecertificeerd 
 
De internationale organisatie buildingSMART heeft 
Data Design System, ontwikkelaar van design 
software DDS-CAD het certificaat "IFC 2x3 CV2.0" 
toegekend. De officiële afronding van de certificatie-
audit werd uitgevoerd in september dit jaar. DDS-CAD 
is hiermee de eerste Europese software applicatie 
voor het ontwerpen van gebouwgebonden installaties 
die deze certificatieprocedure met succes heeft 
afgerond. 
 
buildingSMART zet zich in voor de verbetering van de 
interdisciplinaire samenwerking in de bouwsector. 
Daartoe heeft het het data uitwisselingsformaat IFC 
(Industry Foundation Classes) ontwikkeld, die 
geregistreerd is onder de ISO/PAS 16739 als officiële 
internationale standaard. Dit uitwisselingsformaat 
vormt de basis voor het Open BIM proces. Open BIM 
zorgt voor eenvoudiger en efficiënter ontwerpen, 
bouwen en beheren van gebouwen op basis van 
geïntegreerde informatieverwerking in vergelijking tot 
de conventionele benaderingen. 
 
DDS-CAD is reeds vele jaren gecertificeerd en 
ontwikkelaar DDS wordt beschouwd als één van de 
pioniers en motoren achter de Open BIM methodiek. 
Met het toekennen van de huidige certificering 
bevestigd buildingSMART dat de data export van de 
software volledig overeen komt met de laatste 
officiële eisen, die de organisatie in overeenstemming 
met de ISO-standaard voor gecertificeerde software 
registreert. 
 
"Deze certificering onderstreept eens te meer dat we 
met DDS-CAD consequent de Open BIM methode 
ondersteunen en doorontwikkelen", zegt Bjørn 
Stangeland, CEO van DDS, en voegt toe: "Wij zorgen 
er voor dat alle installatieadviseurs en installateurs, 
die actief willen deelnemen aan Open BIM projecten, 

Met de certificering van de IFC export 
is DDS bevoegd om het offiële 
certificeringslogo te gebruiken. 
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beschikken over krachtige tools waarmee ze dit 
zonder beperkingen kunnen doen."  
 
----------------- 
Tekens: 1.719 (met spaties, zonder titel)  
 
Over Data Design System 
 
Met DDS-CAD ontwikkelt Data Design System (DDS) modulaire 
software-oplossingen voor geïntegreerde en multidisciplinaire 
ontwerpen van mechanische, elektrische en sanitaire 
gebouwgebonden installaties (MEP). 
 
DDS-CAD is beschikbaar voor sanitair, verwarming, airconditioning, 
ventilatie, elektrische installaties en verdeelkast documentatie 
alsmede PV en bliksembeveiligingssystemen. Naast 
installatieadviseurs en installateurs, behoren aannemers, 
gebouwbeheerders, industrie en onderwijs tot typische klanten van 
DDS. 
 
DDS wordt beschouwd als één van de pioniers van Building 
Information Management (BIM). DDS-CAD ondersteunt deze 
innovatieve aanpak voor het ontwerpen van gebouwen sinds de 
introductie meer dan 30 jaar geleden. 
 
DDS is opgericht in Noorwegen in 1984. Het merk DDS staat voor 
kwaliteit en innovatie. Met meer dan 13.500 gebruikers wereldwijd 
zijn wij één van de toonaangevende bedrijven op het gebied van 
software voor het ontwerpen en berekenen van gebouwgebonden 
installaties. 
 
DDS is sinds november 2013 een onderdeel van de Nemetschek 
Group. 


