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Gemini Sync ger en fleranvändarmiljö 
där alla jobbar med senaste versionen 
av projektet och har tillgång till samma 
data. 

Låter detta fantastiskt? 
- Vi förklarar hur
Du behöver inta vara orolig för att din 
uppkoppling är dålig då det bara är 
ändringar som laddas upp efter att 
projektet har laddats upp initialt. 
Versionshistorik görs för alla filer. 
Gemini Connected fungerar också som 
“back-up” av all projektdata och ser 
till att alla projektdeltagare jobbar på 
samma data. 

Gemini Connected är en molntjänst 
som erbjuds som SaaS (Software as a 
Service) och hyrs på årlig basis. 

Delning av data
Gemini Sync, molnlagring är ett viktig 
steg för att möjliggöra “lean design”, 
prosjektering parallellt med utförande 
som blir allt vanligare. Målet är att 
förbättra dataflöde och kommunikation, 
något som är helt nödvändigt om man 
vill digitalisera denna process. 

Att ha rätt information tillgänglig för 
den som behöver den när man behöver 
den, är helt avgörande för att ett projekt 
ska lyckas. Med Gemini Connected är 
inte projektinformation endast för några 
få. 

Nu kan man få informationen där man 
är, när man behöver den. Fullständig 
översikt över 3D modeller med till-
hörande egenskaper.
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Insyn
Gemini Sync ger möjlighet att tillgängliggöra modellen i vår insynslösning Gemini 
Insights på webben eller mobilappar. Detta kan också läggas in i Teams vilket gör att 
det då ligger i en redan använd applikakation. Gemini Insights är en del av plattformen 
Gemini Connected, och är tillgänglig för alla projektdeltagare. Allt som behövs är en 
modern webläsare på datorn, surfplattan eller mobilen, och du har insyn i modeller-
na i både 2D och 3D. Datan är klickbara, och du kan enkelt få fram information och 
egenskaper.

Fördelar med Gemini Sync
Delning av Gemini Terräng-data via Connected:

• Säkrar att alla projektdeltagare jobbar med senaste versionen och har tillgång till  
samma data

• Ger tillgång till alla projekter oavsett var du befinner dig
• Ger fleranvändarmiljö, samtidigt som man behåller prestanda som att jobba lokalt, 

endast ändringar laddas upp

Trygghet anpassad till bygg- anläggningsbranschen:

• Versionshistorik på alla filer
• Back-up” av alla projektdata. Om datan skulle försvinna lokalt så hämtas en  

“back-up” från Connected
• Ta bort risken att filer försvinner från generella lösningar som ex. Dropbox eller 

Sharepoint 

Connected ger tillgång till molnlagring:

Tillgång till projektdata för alla projektdeltagare eller andra organisationer via 
Insynslösningen Gemini Insights som nås via webläsare eller teams 
 
 
 
 
 
 

 


