Llistat d’Apps de Construcció
Extret del blog d’Enrique Alario el 22 setembre, 2013 a la categoria Apps de Construcción 26

Posarem els enllaços a les aplicacions per tal que les podeu descarregar-les
directament. En el cas de les aplicacions per iOS, els enllaços són afiliats, el
que vol dir que l’autor del blog (Enrique Alario), si finalment us animeu a
comprar, s’emportarà una petita comissió (ínfima), però a tu no et costarà
res (és una manera d’agrair l’esforç per la recopilació de la informació).

Apps de Construcció per a iOS

Apps de Construcció per a iOS
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PlanGrid (Gestió de planos de projectes)
iAuditor (Prevenció de Riscos)
MyMeasures (Acotar sobre fotos)
OnSite Files (Compartir arxius de projectos y obres)
OnSite PlanRoom (Compartir y revisar planos)
OnSite Dialog (Comunicació entre agents de l’obra)
OnSite Logging (Diari d’evolució de l’obra)
Nivelador iHandy
iLevel Nivel de Burbuja
Angle Meter (Mesurador d’Angles i inclinació)
BoschToolBox (Diverses eines)
MagicPlan (Anota cotes automàticament in situ i crea el plano)
NG Structures (Números Grossos en Estructures)
Dirección de Obra
Aplicad WMS (Informació del cadastre)
URSA (càlcul d’aïllament tèrmic i acústic)
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Visuartech (Els teus projectes amb realitat augmentada)
CE3 app (Presa de dades de certificació energètica)
iCE3 (Exportar presa de dades a CE3)
Sun Chart (Posició del sol)
OmniPlan (Planificar projectes)
Informes Energéticos ventanas y puertas
Construcción (Portar quadres i preus)
Perfiles (Promptuari de perfils metàl·lics)
Perfiles de Acero (Promptuari de perfils d’acer)
EquiArmado (Càlcul d’armats)
Cálculo de Hormigón (Dosificació de materials)
BIMx (Veure models 3D creats amb Archicad)
Bentley Navigator (Gestió d’arxius BIM de Bentley)
AutoCAD 360 (AutoCAD al teu iPad)
AutoDesk 360 (Visualitzar arxius DWG y DWF 2D y 3D)
Turbo Viewer Pro (Visualitzar i gestionar arxius DWG y DWF 2D y 3D)
ArchiReport (Generar informes d’obra)
MyArchiReport (Generar informes i seguiment de l’obra)
MyPantone (escollir colors)
xPlan (Versió iPad) (versió gratis) (gestió de projectes amb diagrames de Gantt)
Collector (gestió de dades sobre mapes GIS relacionat amb l’app arcGIS)
iJSA (Gestió de Prevenció de Riscos a l’obra)
Site Audit Pro (Inspeccions d’Obra)
Project Planner (iPad) (Gestió de projectes amb diagrames de Gantt)
Manage (llistes de xequeig i feines a ma alçada)
Haz Manager (Gestió de prevenció amb anotacions sobre plano)
Trace (Calcar sobre imatges)
iRhino 3D (Visualitzar arxius 3D de Rhino)
iDesign (dibuix vectorial 2D)
Plinth (Càlcul de Cimentacions Superficials
iBeams (Versión gratis) (Càlcul d’esforços sobre bigues)
Architect Plan Cube (Gestió de planos de projectes)
iSolidMech (Càlcul d’esforços sobre bigues)
Contractor’s APP Box (formularis de gestió d’obra)
Win TOTAL (presa de dades d’habitatge acabat. Útil per a taxacions)
dB Soundmeter (sonòmetre)
iRuído metros (sonòmetre)
FloorPlanFinder (dibuix de planos 2D i 3D, complementari amb MagicPlan)
Midoo (Visor d’arxius .BC3 en iPhone o iPad)
FormIT (Modelat conceptual 3D, tipus Sketchup)
123D Catch (visualitzar 3D a partir de fotos 2D)
BIM 360 Glue (Visualitzador BIM)
Buzzsaw (gestió col·laborativa de projectes)
Materalia (comunitat amb ferreteries, centres de compra per bricolatge)
GenieInspect (Inspeccions d’obra. Agrupa fotos, notes, documents, localització...)
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RealCalc Scientific Calculator (Calculadora científica)
ConvertPad (Convertir unitats)
SmartTools (Caixa d’eines)
My Measures (Acotar sobre fotos)
Visuartech (Els teus projectes amb realitat augmentada)
Patrón de Sombras (per a certificats energètics)
CE3 app
Bosch ToolBox
Vault Calculator (Calculadora de Voltes)
Handymate (Caixa d’eines)
Autodesk 360
Autocad 360
Turbo viewer (visor d’arxius DWG y DWX)
Sketch Book (dibuixar al dispositiu)
Floor plan creator (dibuixar planos)
Inard floor plan (dibuixar planos)
MyPantone (escollir colors)
Collector (gestió de dades sobre mapes GIS, relacionat amb l’app arcGIS)
iJSA (Gestió de Prevenció de Riscos a l’obra)
iAuditor (Gestió de Prevenció de Riscos)
Selector de Anclajes Hilti
Anclajes (Càlcul d’ancoratges, solapaments, recobriments)
Frame Design 2d (Anàlisi d’esforços sobre estructures 2D)
i-Beam calculator (Càlcul de bigues)
Magic Plan (Dibuixar i acotar prenent fotos)
FormIT (modelat conceptual 3d, tipus SketchUp)
Buzzsaw (gestió col·laborativa de projectes)
Materalia (comunitat amb ferreteries, centres de compra per bricolatge)

Altres Plataformes
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Brick Control (Gestió d’obres, documentació, agents, pressupostos…)
Certificomivivienda (presa de dades certificació energètica per CE3)
PCA Apps (gestió d’obres per empreses constructores)
Seguimiento de Obras 2.0
Solinat
Criterium
ITE-Fácil

