
SCCV NATHALIE
Le Havre - Franţa
� PROIECTUL

28 apartamente. P+3 cu un subsol de 2100 m2.
Subsol semi-îngropat, terasă, fundaţii de suprafaţă.

� Probleme specifice
� > Planşeul: faţada şi pereţii
    interiori nu comunică deloc cu subsolul.
� > Zidul de susuţinere stradal, realizat
        în etape alternative de 2m

� Soluţii
 Soft utilizat: Advance şi Arche
> Modelarea a 2100 m² cu ajutorul Advance Beton(2 3 zile)
> Recuperarea fişierelor în Arche şi finalizarea modelului (o zi)
> Optimizarea şi crearea tuturor planurilor de armare (7 zile)
> Crearea planurilor de cofraj (planuri şi secţiuni) (7 zile)

� ÎNTREBĂRI ADRESATE D-LUI BOURGEOIS, DIRECTOR BIROU DE PROIECTARE

FINAXIOME

 M. Domnule Bourgeois, ne
puteţi prezenta pe scurt
grupul FINAXIOME ?
Grupul a fost fondat în anul
2003. Suntem specializaţi in
vânzarea de produse imobiliare
cu avantaj fiscal. Pornind de la

întocmirea actelor de proprietate, şi continuând
cu realizarea planurilor de arhitectură, cu
proiectul de rezistenţă, cu planurile de
execuţie, cu monitorizarea lucrărilor, cu
procesul de prospectare şi ulterior cu
vânzarea, asigurarea, cu întocmirea actelor
notariale, cu gestiunea locativă, etc...de toate
acestea se ocupă pe scurt grupul FINAXIOME
Creşterea grupului este considerabilă (2000 de
locuinţe vândute la sfârşitul lui 2005 cu o
creştere de mai mult de 50%).
In prezent, întreaga întreprindere este
antrenată într-un proces de sporire a
productivităţii, proces dictat direct de cererea
de pe piaţă.
Care a fost criteriul hotărâtor pentru
alegerea programelor Advance şi Arche?
Eram în căutarea unui pachet software de
CAD / Calcul coerent, eficace şi simplu de
folosit. Obiectivul nostru principal: evitarea
reintroducerii datelor şi a erorilor.

Şi rezultatul?
Avem două licenţe de Advance
6, plus două de Arche. P
realmente simplu de utilizat. Av
soluţiei Advance+Arche este 
Datorită modelării 3D c
deasemenea mult îmbunătăţită.
Ce ne puteţi spune despre p
Nathalie ?
Modelarea structurii în Advance
şi 3 zile. Am exportat apoi mod
după doar o zi am putut o
distribuţie a încărcărilor. 
optimizarea structurii şi realizar
execuţie (armare în Arche / Adv
secţiuni în Advance) a durat d
Proiectul a fost realizat în 
săptămâni.

FINAXIOME
85 Avenue Roger Dumoulin
80000 Amiens
Franţa
Tel : +33 (0)3 22 71 18 00
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 şi vom trece la
rogramul este
antajul major al
productivitatea.
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 a durat între 2
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bţine o primă
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