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xD Viewer is een module van de D Virtual Builder Solution. Het is de manager’s tool. Eens het technisch 
team het xD model heeft opgesteld in de xD Builder, kunnen managers en andere teamleden aan de slag voor 
verdere analyse en visualisatie in functie van besluitvorming en projectstroom. De xD Viewer is een krachtige 
en tegelijk laagdrempelige all-in-one stand alone module, inclusief een krachtige gantt-chart tool, kritisch pad 
analyse, visualisatie tijd-ruimte conflicten, automatische rapportering en grafiekproductie.  
 

 
 

De xD Viewer past zich aan de wensen van de gebruiker. Lay-out, filters, visualisaties en andere instellingen worden 
vastgelegd in functie van elk gebruiksprofiel. Verschillende scenario’s kunnen worden afgetoetst naar  
impact om vervolgens terug te koppelen naar de centrale database voor het gecontroleerd  
inbrengen van nieuwe beslissingen. 

 
Tijdens het project helpt xD Viewer bij een dynamische projectopvolging. Elke 
aanpassing of beslissing tijdens de uitvoering kan snel worden afgetoetst, de 
gevolgen kunnen perfect worden ingeschat. Dit pro-actief managen verhoogt 
kwaliteit, beperkt kosten en helpt planning respecteren.  
 
 

 
xD Viewer is bestemd voor projectmanagers en andere 
teamleden.  
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Basisopzet 
� Stand-alone toepassing  
� Standaard technologie: XML; VRML 
� Consultatie en verwerking van xD model, opgesteld in xD Builder 
� Overname en aanpassing van alle instellingen uit xD Buildermodel 
� Customisatie voor scenario analyse en project management 
� Customisatie lay-out op basis van meervoudige views ( grafisch- en 

data-) op het xD model  
 
Intelligente Databeheer – Datagrid 
� Organisatie van xD objecten in overzichtelijk datagrid 
� Indelen volgens constructietype of andere attributen 
� Krachtige functies voor ordening en filtering volgens attributen via 

intuïtieve en contextuele functies 
� Complexe filterfuncties  
� Visualisatie van Ruimte-tijd conflicten 
� Interactie en query tussen de verschillende vensters 
 
User-Interface 
� Krachtige gebruiksvriendelijke HTML gebaseerde interface op maat 

de projectmanager 
� Navigatie door de toepassingen als in een webpagina 
� Snelle toegang tot gebruikersgedefinieerde rapporten 
� Aanpasbare scherm lay-out; standaardindeling registreerbaar voor 

herbruik door anderen 
� Logische en contextuele menu’s en taakbalken 
� Dockable window-system 
� Gebruik meerdere schermen mogelijk 
 
Gantt chart View 
� Interactieve visualisatie van de planning 
� Overnemen van alle instellingen van de oorspronkelijke planning 

datasource  
� Interpretatie en afbeelding kritisch pad  
� Wijzigen en afbeelden van constraints en relaties 
� Aanpassingen van planning mogelijk op basis van taakproperties of 

door eenvoudig verschuiven van de taakbalk 
� Goto-start en goto-end functies voor geselecteerde tasks 
� Highlight en relatie met datagrid, 4D project view en/of data view 
 
Project View 
� Window voor 4D of data visualisaties 
� Splits hoofdvenster in max. 4 subvensters   
� Definieer voor elk venster een specifieke visualisatie-inhoud 
� Interactie via query-highlight-select tussen de verschillende 

visualisaties  
 
4D Visualisaties 
� Een 4D-visualisatie is een 3D/2D model op basis van een selectie 

van objecten en afbeeldingparameters 
� xD Viewer neemt alle 4D visualisaties en instellingen over vanuit de 

xD Builder en biedt de mogelijkheid bestaande views aan te passen 
� WIjzigen van 4D visualisaties  
� Creëer een onbeperkt aantal 4D views  
� Aan/Uit klikbare objecten 
 
4D Project View 
� Grafisch venster met ter afbeelding van 4D visualisaties 
� Uitgebreide ruimtelijke navigatie binnen model 
� Selectie viewpoints 
� Modelopbouw volgens datumselectie 
� Ondersteuning van de meest courante grafische 3D en 2D 

primitieven, orthofotoplannen en gescande ondergrond 
� Vastleggen schermresolutie – full screen mode 
� Filter op 4D type volgens lijst 
 
Data Visualisatie 
� Een Dataview is een interactieve objectlijst of rapport op basis van 

een selectie en geordend volgens instellingen  
� Hoofdlijst ALL wordt standaard aangemaakt  
� Dataviews worden in de xD Viewer gedefinieerd op basis van een 

volledige dataset vanuit xD Builder 
� Onbeperkt aantal dataviews te definiëren  
 
Tijdsnavigatie 

� Uitgebreid tijdsnavigatie door selectie in kalender, tijdsbalk, 
milestone-lijst, manuele ingave  

� Automatische generatie van milestone-lijst vanuit de planning 
datasource 

� Snelle navigatie vanuit xD objecten naar start/einddatum 
 
4D Types  
� 4D types (kleur) bepalen de weergace per type activiteit  
� xD Viewer neemt alle 4D types over vanuit de xD Builder en 

biedt de mogelijkheid bestaande types aan te passen 
� Voorstelling ifv. van status en datum: pre-active/active/post-

active/always 
� Onbeperkt aantal gebruikersgedefinieerde  4D types 
� Ingebouwde basistypes 
� Importeren van 4D Types vanuit andere projecten 
 
4D LegendeView 
� 4D Legende ter duiding van kleurgebruik bij 4D types 
� Selectie van 4D type en 4D type dialoog vanuit de legende  
� Highlight de geselecteerd 4D types in andere projectviews 
 
Rapporten en communicatie 
� Automatische powerpoint generatie 

� Op basis van corporate powerpoint-lay-out 
� Invulling volgens keuze: beelden, tijdsbalk, tekstuele 

informatie, datum 
� Automatisch of manueel opstellen datumlijst 
� Generatie van 1 slide per geselecteerde datum 

� Automatische movie generatie 
� Automatisch of manueel opstellen datumlijst 
� Generatie van 1 frame per datum 
� Formaat naar keuze 

� Render high-quality beeldmateriaal  
� Rapportering naar .doc, .pdf, .html, … en  andere formaten 

Uitbreiding met Report Generator 
� Export naar Excel®, Access®, …  
� Script generator voor automatisering productie 
� Rapport met aanpassingen voor terugkoppeling naar xD Builder 
 
� Optimaliseer: zie Report Generator 
� Publiceer naar website: zie xD Browser toepassing 
 
Systeem 
� Alle opties volledig aanpasbaar via externe XML bestanden . 
� Wijzigingsrapport voor verwerking in xD Builder  
 
 
Scriptingtaal 
� xD Viewer beschikt over een eigen scripting taal voor scripting, 

automatisering en inpassen in third-parthy toepassingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Systeemeisen 
� Intel® 4 of AMD processor 
� Min 512 Mb werkgeheugen aanbevolen 
� Min 128 Mb video memory aanbevolen 
� Windows NT 4.0, WIN2000, WIN XP, WIN VISTA 
� Schuifruimte software: 60 Mb voor xD Builder; 40 Mb voor xD Viewer 


