
√  Beton, staal en hout

√  (niet-)lineair en dynamisch

√  Eenvoudig te bedienen

3D Eindige Elementen programma met 

BIM koppeling

AxisVM X4



Het programma is speciaal ontwikkeld voor constructieve ontwerpers en biedt moge-
lijkheden voor statische en dynamische berekeningen, lineaire berekeningen, geome-
trisch en fysisch niet-lineaire berekeningen van 3D staaf-, plaat- en schijfstructuren. 
Het kan ingezet worden voor zowel eenvoudige, als voor zeer complexe gebouwen. 

Door de jarenlange internationale ervaring en continue ontwikkeling van de software, 
kan gerust gesteld worden dat AxisVM tot de beste 3D EEM programma’s in de wereld 
behoort. Toch zijn de aanschafkosten, ten opzichte van andere EEM-pakketten, gering. 
Dit voordeel, in combinatie met de eenvoud en snelheid van werken, zorgt ervoor dat 
AxisVM de beste prijs/kwaliteit-verhouding in de markt heeft. Vandaar dat het markt-
aandeel van AxisVM, in de Nederlandse markt, ook jaar op jaar blijft groeien. Sinds de 
introductie in 2001 zijn wij nu reeds uitgegroeid naar de nummer 2 positie in de Neder-
landse markt.

Enkele sterke punten van AxisVM op een rij: 

• Nederlandstalige interface en diverse Eurocodes.
• Gebruiksvriendelijk door de intuïtieve gebruikersinterface.
• Technosoft biedt standaard en op maattrainingen om direct met AxisVM aan de slag 

te kunnen of specifieke onderwerpen beter onder de knie te krijgen.
• Uitstekende Nederlandstalige support en consultancy door constructief opgeleid     

personeel.
• Bi-directionele koppeling met onder andere Revit.

AxisVM in de praktijk.

Productomschrijving AxisVM X4

AxisVM support en de wijze van communiceren                            Frank Langeslag - Support 

De kracht van onze helpdesk bestaat uit domeinkennis van onze vakspecialisten en het 
gebruik van professionele tools om support voor de eindgebruiker zo aangenaam moge-
lijk te maken.

Eén van onze tools is TeamViewer, die juist vaak bij AxisVM support wordt gebruikt. Wij 
kunnen dan meekijken op het systeem van de gebruiker. Hiermee ontstaat de ideale 
wijze van communiceren; de gebruiker kan laten zien wat hij of zij precies bedoelt en wij 
kunnen hem of haar precies laten zien wat de oplossing is voor zijn of haar vraag. Daar-
naast kunnen er dan ook nog wat andere tips voor een efficiënter gebruik van AxisVM 
worden gegeven.
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Basis programma’s

Staafelementen.
• Vakwerkstaven
• Staven 
• Ribben

Plaat-, Schijf- en Schaalelementen
• Ribben
• Schijf-, plaat- &        
 schaal-elementen

Staaf-, Plaat-, Schijf- en Schaalelementen

• Vakwerkstaven
• Staven
• Ribben
• Schijf-, plaat- & schaal-                         
 elementen

Plaat- en Schijfelementen
• Ribben
• Schijf- & plaat-               
 elementen

• Statisch lineaire berekeningen 
• Statisch niet-lineaire berekeningen           
 (FNL en GNL) 
• Zeer uitgebreide profielenbibliotheek 
• Profiel-editor voor dik- en dunwandige   
 profielen 
• Rapport generator,  incl. templates en        
 automatisch "ge-update" afbeeldingen 
• Lineaire- en niet-lineaire punt-, staaf- en   
 plaatopleggingen 
• Lineaire en niet-lineaire verende               
 staafaansluitingen 
• Niet-Lineaire gap-elementen 

Standaard functionaliteiten

• Rigid en diaphragm elementen 
• Lopende laststelsels op staaf-, plaat-,    
 schijf- en schaal-elementen
• Temperatuurslasten  op staaf-, plaat-,      
 schijf- en schaal-elementen 
• Globale imperfecties 
• Combinatie generator volgens                     
 EC0 en EC1
• Knik-analyse op basis van                                
 Eulerse kniktheorie
• Virtuele liggers
• Bepaling van de eigenfrequentie(s)
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Belastinggeneratie

Wind- en sneeuw-
generatie volgens de 

EC1

Automatisch genereren van sneeuw- en windlasten 
op 3D constructies conform NEN-EN 1991-1-3 en  

conform NEN-EN 1991-1-4 

Belastingen t.g.v.   
voorspanning in       

betonbalken

Genereren van belastingen op balkelementen 
t.g.v. aangebrachte voorspanning, daarbij worden 
ook de directe optredende voorspanverliezen en                

tijdsafhankelijke voorspanverliezen berekend.

Aardbevings-             
belastingen volgens 

EC8

Genereren van aardbevingslasten in drie 
orthogonale richtingen o.b.v. het van                                           

toepassing zijnde Response Spectrum (MRSA) 
per eigenwaarde van de constructie conform                       

NEN-EN 1998-1 artikel 4.3.3.3.

Langswapening 
Vloeren, Wanden en 

Schalen EC2

Berekening van vloer- en wand-wapening met 
doorsnede- en scheurwijdte-controles conform 

NEN-EN 1992-1-1.

Modules

Betonontwerp

Balk- en                        
kolomwapening EC2

Berekening van de benodigde langs- en dwars-
kracht-wapening op basis van de optredende  
krachten in balken en kolommen wapening         

conform NEN-EN 1992-1-1.

Ponswapening EC2
Controleberekening voor het ponsen van                

kolommen en platen conform NEN-EN 1992-1-1.
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Staalontwerp

Staalcontrole EC3
Spannings- en stabiliteitscontrole van staven, 

balken en kolommen in staalconstructies conform         
NEN-EN 1993-1-1.

Staaloptimalisatie

Optimalisatie van staalconstructies zodat staven 
of groepen van staven zo licht mogelijk toege-

past kunnen worden en nog steeds voldoen aan        
sterkte- en stabiliteitseisen conform NEN-EN 1993-1-

1.

Brandwerendheid staal 
EC3

Toetsing van staalconstructies bij brand conform 
NEN-EN 1993-1-2

Houtcontrole EC5
Spannings- en stabiliteitscontrole van staven, 

balken en kolommen in houtconstructies conform         
NEN-EN 1995-1-1.

Houtontwerp

Houtoptimalisatie

Optimalisatie van houtconstructies                             
zodat staven of groepen van staven zo licht          

mogelijk toegepast kunnen worden en nog steeds 
voldoen aan sterkte- en stabiliteitseisen conform 

NEN-EN 1995-1-1.

Hout XLAM EC5
Spanningsberekening van kruislaags verlijmde    
massieve houten panelen conform EN 1995-1-1.
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Aardbevings analyses

Respons spectrum 
analyse EC8

Deze module genereert aardbevingslasten in drie 
orthogonale richtingen op basis het van toepassing 
zijnde Response Spectrum (MRSA) per eigenwaarde 
van de constructie conform NEN-EN 1998-1 artikel 

4.3.3.3.

Pushover analyse EC8
Niet-Lineaire berekening van de aardbevings-       

bestendigheid van beton of staalconstructies op 
basis NEN-EN 1998-1 artikel 4.3.3.4.2.

Dynamic Analysis (time 
history)

Lineaire of niet-lineaire time-history analyse bepaalt 
tijdsafhankelijke verplaatsingen en krachten t.g.v. 
dynamische belastingen of knoopversnellingen. 

Dynamische analyses

Footfall analysis
Analyse van door mens veroorzaakte trillingen op 
vloerconstructies conform CCIP-016  of SCI P354.

Plastische materiaal 
definitie

Mogelijkheid tot gebruik van plastische materialen 
voor staaf- plaat- of schaal elementen. De span-
ningsverdeling  wordt bepaald met behulp van 

Naviers hypothese en het toepassen van het niet-
lineaire materiaalmodel op elk deel element.

Overig

Taal module

Deze module maakt het mogelijk om rapporten 
te maken in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, 

Spaans, Nederlands, Hongaars, Russisch, Portugees,          
Roemeens en Servisch.

COM Server

Mogelijkheid om door middel van de zgn. Microsoft 
COM technology (externe) programma’s AxisVM aan te 

sturen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld parametrische 
modellen gegenereerd worden of iteratieve processen 

uitgevoerd worden op de achtergrond! 
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BIM modules

IFC 2.0,2x2,2x3,2x4 (import en export) 3D DXF (import en export)

3D PDF (import)

Revit interface (import en export)

Tekla interface (import)
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Dit zeggen klanten over .....

Over Technosoft

“Dankzij Technosoft toetsen wij al decennia lang op een efficiënte 
manier onze ontwerpen. Wij doen dit in verschillende branches. De 
software van Technosoft geeft ons de mogelijkheid constructies 
snel en duidelijk te toetsen en te documenteren.”

Technosoft bedient sinds 1977 bedrijven en overheden met eigen ontwikkelde re-
kensoftware. Daarnaast zijn we met kantoren in diverse Europese steden ook een part-
ner in de (door)ontwikkeling  en het testen van uw eigen software.  

Contactpersonen Rekensoftware:

Rob Rekers - Salesmanager:     Tel: +31 (0) 653414963
Frank Langeslag - Accountmanager:   Tel: +31 (0) 653188621

AxisVM proeflicenties

Wanneer u meer wilt weten over het werken met Raamwerken, kunt u een gratis 
proeflicentie aanvragen. Hierdoor krijgt u een beter beeld van de mogelijkheden en het 
gebruik van de software. Een proeflicentie kunt u aanvragen via www.technosoft.nl of 
gewoon even bellen. Wij helpen u graag op weg.

Service & support

Service
Wanneer u een onderhoudscontract heeft voor AxisVM, profiteert u van het onderhoud 
dat Technosoft verricht aan de software. Normupdates, certificering, het doorvoeren van 
wensen van klanten en het verbeteren of uitbreiden van functionaliteiten maken daar 
onderdeel vanuit. Regelmatig worden er nieuwe updates van de software beschikbaar 
gesteld, die u eenvoudig kunt installeren..

Support
Met een service contract kunt u ook gebruik maken van onze Helpdesk-ondersteuning bij 
het gebruik van AxisVM. U kunt via ons online helpdesksysteem tickets aanmaken en re-
ageren op eerder door u aangemaakte tickets. Zo geeft u simpel uw vragen, opmerkingen 
en wensen aan ons door. Bij telefonisch contact met onze Helpdesk, bieden wij u ook de 
mogelijkheid dat een specialist van Technosoft meekijkt op uw beeldscherm via TeamVie-
wer.
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Technosoft

Keulenstraat 9

7418 ET  DEVENTER

+31 (0)570 682900

sales@technosoft.nl

www.technosoft.nl

Technosoft BV

KvK nummer: 08037936

IBAN : NL20 RABO 0336 6716 60

BTW nummer: NL 0060.61.680.B01

Vestigingen in  Nederland, Duitsland, Moldavië en Roemenië

Zeker in software


