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Tempo wprowadzania BIM w USA1

74% 70% 64%

InżynierowieArchitekciWykonawcy
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wykonawców z USA intensywnie 
korzystających z narzędzi BIM 
odnotowuje zwrot z inwestycji 
przekraczający 25%267%

Stan technologii BIM w Ameryce Północnej

Technologia BIM, czyli modelowanie 
informacji o budynku, wpisała się na 
stałe w realia rynkowe. Wraz z globalnym 
wzrostem popularności procesów BIM 
będzie ona wkrótce wpływać na pracę 
nawet tych architektów, inżynierów i innych 
uczestników projektów, którzy jeszcze 
nie korzystają z narzędzi BIM. Branża 
budowlana z entuzjazmem przechodzi na 
procesy BIM, aby zwiększać dokładność  
i wydajność w fazie projektowania, 
podnosić produktywność i reagować na 
kurczące się marże zysku przy realizacji 
projektów.

Z drugiej strony specjaliści 
zajmujący się projektowaniem 
budynków mogą mieć trudności  
z takim wykorzystaniem inwestycji 
w narzędzia BIM, aby nie tylko 
uzyskać dodatni zwrot z inwestycji, 
ale również poprawić ogólne wyniki 
finansowe.
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BIM to znacznie więcej niż tylko 
technologia czy proces. To cały system, czyli 
„połączenie technologii opracowanych przez 
człowieka z konsekwencjami społecznymi 
i instytucjonalnymi wprowadzenia ich w 
społeczeństwie”.3 Już samo wprowadzenie 
rozwiązań technicznych BIM może znacznie 
usprawnić współpracę, ale maksymalne 
korzyści z technologii BIM uzyskuje się 
dopiero dzięki skoordynowaniu procesów 
projektowych ze strukturą organizacyjną  

i kulturą pracy w firmie.  
Trzy czwarte specjalistów zajmujących 
się projektowaniem odnotowało dodatni 
zwrot z inwestycji w technologię BIM, 
przy czym im wyższy poziom wdrożenia 
BIM, tym większy zwrot z inwestycji.4 Co 
więcej, badania wskazują, że oszczędności 
z wdrożenia metod BIM są tym większe, im 
ściślej zespoły współpracują. Na tym polega 
różnica między wdrożeniem BIM w izolacji  
i w społeczności.

Inwestycja we współpracę projektową

Poziom inwestycji we współpracę projektową jest bezpośrednio 
skorelowany z powodzeniem realizacji projektu5

Osiągnięcie tych celów wymaga jednak przezwyciężenia pewnych barier5

69%
organizacji używa narzędzi online do 
współpracy projektowej między różnymi 
zespołami

59%
uważa się za wczesnych użytkowników 
nowych technologii zwiększających 
produktywność

37%
twierdzi, że szybsze wprowadzanie nowych  
technologii przez wykonawców, dostawców  
i klientów to najważniejszy sposób na zwiększanie 
produktywności w branży budowlanej

19%
twierdzi, że rutynowo używa narzędzi do 
współpracy projektowej między różnymi 
zespołami w całej organizacji

73%
twierdzi, że da się zwiększyć 
produktywność procesu 
„projektuj, zlecaj i buduj”

20%
twierdzi, że największą  
trudność stanowią bariery  
dla współpracy i dzielenia się 
informacjami z partnerami  
i dostawcami

14%
twierdzi, że zwiększanie 
produktywności najbardziej 
utrudniają przestarzałe 
technologie i narzędzia 



CZTERY TRENDY 
ZWIĘKSZAJĄCE 
ZNACZENIE 
WSPÓŁPRACY PRZY 
PROJEKTOWANIU 
BUDYNKÓW
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Branża architektury, inżynierii i budownictwa chętnie 
wprowadza połączone technologie BIM TREND 1
Dotychczas najważniejszym aspektem 
modelowania informacji o budynku było samo 
modelowanie. Obecnie jednak nacisk przenosi się na 
aspekt informacyjny technologii BIM. Koncentrując 
się na informacjach i skutecznym ich udostępnianiu, 
zespoły projektowe mogą współpracować w 
sposób nieosiągalny tradycyjnymi metodami.

Podstawą połączonych metod BIM jest całościowy 
proces zorientowany na projekt. Od samego 
początku centralnym obiektem jest projekt, 
a nie poszczególne pliki czy aplikacje. Nowe 
technologie ułatwiają zespołom architektonicznym, 
inżynieryjnym i budowlanym wzajemną 
komunikację i korzystanie z bogatego zestawu 
informacji z dowolnego miejsca.

Na przykład wykorzystanie rozwiązań chmurowych 
pozwala łączyć dane, systemy, projekty i zespoły 
w celu zapewnienia nieprzerwanej komunikacji 
oraz natychmiastowego dostępu do najnowszych 
plików, projektów i działań projektowych. W epoce 
połączonych, zawsze dostępnych narzędzi BIM 
współpraca projektowa może się odbywać  
w czasie rzeczywistym, a zespoły międzynarodowe 
w różnych strefach czasowych mogą przekazywać 
sobie obowiązki dla zapewnienia całodobowej 
pracy.

Przy realizowaniu projektów coraz ważniejsza jest 
współpraca
W obliczu rosnącego zapotrzebowania zyskują 
popularność modele realizacji projektów 
wymagające intensywnej współpracy, takie 
jak „projektuj i buduj”, zintegrowana realizacja 
projektu (IPD) i partnerstwa publiczno-prywatne 
(PPP). Gdy wyjść poza fazę projektowania, łańcuchy 
dostaw produktów budowlanych są coraz częściej 
międzynarodowe czy wręcz globalne.6 Dla firm 
z branży architektury, inżynierii i budownictwa 
oznacza to zupełnie nowe wymagania związane  
z koniecznością dzielenia lokalizacji i serwerów 
oraz stosowania kontroli wersji i scentralizowanych 
systemów przekazywania opinii.

Gdy firmy architektoniczne i inżynieryjne 
współpracują już od fazy projektowania, 
efektywne podejmowanie decyzji wymaga narzędzi 
ułatwiających komunikację i udostępnianie danych. 
W miarę jak wspólne realizowanie projektów staje 
się powszechną praktyką, powstają rozwiązania 
technologiczne wspomagające takie metody pracy 
w sektorze architektury, inżynierii i budownictwa.

JAK WIĘC ZAPEWNIĆ SOBIE MAKSIMUM KORZYŚCI 
Z INWESTYCJI W NARZĘDZIA BIM? 
ZACZNIJ OD ZROZUMIENIA CZTERECH TRENDÓW 
W BRANŻY ARCHITEKTURY, INŻYNIERII  
I BUDOWNICTWA

TREND 1 TREND 2

„Dążenie do ściślejszej współpracy  
wynika z potrzeb właścicieli i zespołów 
projektowych, a nie wymagań przepisów. 
Na naszych oczach sama branża 
wypracowuje najbardziej efektywne 
metody działania — i są one oparte na 
współpracy.”
Joe Gould, starszy specjalista techniczny ds. sprzedaży  
w segmencie AEC, Autodesk USA



Współpraca na 
platformach chmurowych 
pozwala stosować 
procesy BIM i nowe 
modele realizacji 
projektów oraz usprawnia 
komunikację
W podejściu BIM współpraca to więcej niż tylko 
wymiana informacji. To również ludzie składający 
się na zespoły projektowe oraz ich potrzeba pracy 
we wspólnej przestrzeni w czasie rzeczywistym 
z równoczesnym i błyskawicznym stosowaniem, 
komentowaniem i śledzeniem decyzji, aktualizacji 
i wiadomości. Priorytetem dla całej branży 
jest obecnie rozwijanie procesów współpracy 
z podmiotami zewnętrznymi i inwestowanie 
w infrastrukturę komunikacyjną, co stanowi 
odzwierciedlenie ogólnego trendu zwiększania 
integracji prac projektowych i budowlanych. Do 
pełnego wykorzystania potencjału współpracy 
w technologii BIM przydatne jest rozwiązanie 
rozszerzające komunikację poza pocztę elektroniczną 
poprzez utworzenie jednolitej przestrzeni i historii 
współpracy. Odpowiednie rozwiązanie chmurowe 
pozwala integrować procesy projektowe w całym 
cyklu życia projektu obejmującym planowanie, 
projektowanie, budowę i eksploatację, a przy tym 
eliminować bariery komunikacyjne dla sprawnej 
współpracy projektowej w czasie rzeczywistym.  
Używanie chmurowych narzędzi do współpracy 
może zmniejszyć liczbę zatorów projektowych  
i poprawek.

Rozwiązania chmurowe  
są już dojrzałe
Branża architektury, inżynierii i budownictwa 
z otwartymi ramionami przyjęła technologie 
chmurowe, rozszerzanie współpracy i rozwiązania 
do zarządzania danymi. Usługi chmurowe stały 
się wszechobecne we wszystkich aspektach życia. 
Przyzwyczailiśmy się do błyskawicznej komunikacji  
i ciągłego dostępu do informacji i danych z dowolnego 
miejsca. Dzięki rozwiązaniom chmurowym można 
pracować wszędzie, gdzie przyjdzie do głowy nowy 
pomysł. 
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Wpływ komunikacji, współpracy i narzędzi chmurowych na 
pracę projektantów
Opisane tu cztery trendy są wyraźnie widoczne  
w branży architektury, inżynierii i budownictwa, 
jednak ich wpływ na metody pracy projektantów 
podlega ciągłej ewolucji. 

Modele wspólnego projektowania wymagają innego 
stylu pracy. Projektanci nie są już przywiązani do 
stacji roboczej, studia projektowego ani nawet 
biurka. Dzięki technologiom pozwalającym uzyskiwać 
dostęp do danych i informacji z dowolnego miejsca 
zespoły z sektora architektury, inżynierii  
i budownictwa coraz częściej współpracują zdalnie — 
czy to z różnych biur tej samej firmy, czy też z domu 
lub nawet kawiarni. Wyeliminowanie konieczności 
przebywania w tej samej lokalizacji fizycznej 
pozwala zbierać zintegrowane zespoły projektowe 
obejmujące wszystkie dyscypliny niezbędne w procesie 
projektowania budynków. Efektywna praca zespołów 
wirtualnych wymaga jednak centralnego rozwiązania 
do współpracy umożliwiającego zdalne wprowadzanie 
zmian przez uczestników prac. 

Liderzy branży architektury, inżynierii i budownictwa 
wykorzystują technologie chmurowe do wprowadzania 
procesów zdalnego zarządzania danymi. Współczesne 
środowisko projektowe bazuje na informacjach 
aktualizowanych w czasie rzeczywistym, które można 
udostępniać, śledzić i archiwizować w chmurze — od 
danych modeli 3D po wiadomości e-mail i uwagi 
dotyczące projektów. Niezwykle ważne jest, aby 
członkowie zespołu mieli dostęp do tych informacji 
z każdego miejsca i na dowolnym urządzeniu. 
Współpraca musi obejmować wszystkich członków 
zespołu projektowego: główną firmę architektoniczną 
lub inżynieryjną, konsultantów i działy specjalistyczne 
firmy oraz pozostałych uczestników projektu, w tym 
jego właścicieli, instytucje publiczne i przedstawicieli 
klienta. 

Każdy uczestnik projektu, niezależnie od 
lokalizacji, musi mieć możliwość wnoszenia 
własnego wkładu we wspólnym dla całego 
projektu obszarze roboczym. Otwiera to drogę 
do rozszerzania rozproszonych zespołów o 
partnerów specjalistycznych z dowolnego 
miejsca na świecie. Dostęp w każdej chwili i z 
dowolnego miejsca pozwala zespołom ograniczać 
usuwanie problematycznych elementów na 
późniejszych etapach prac, ponieważ wszelkie 
konflikty danych są identyfikowane odpowiednio 
wcześnie i możliwe jest wspólne wypracowanie 
rozwiązania odpowiedniego dla całego zespołu. 
Takie współdziałanie przekłada się na realne 
oszczędności i nie byłoby możliwe bez rozwiązań 
do współpracy dostępnych z dowolnego miejsca.
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Technologia pozwala stosować nowe metody współpracy

Kluczem do pełnego wykorzystania potencjału 
technologii BIM jest efektywna współpraca. 
Program Revit® to podstawowe oprogramowanie 
Autodesk do tworzenia danych BIM. Posiada 
on funkcję dzielenia się pracą, która umożliwia 
wielu użytkownikom równoczesny dostęp do 
udostępnionych modeli. Funkcja dzielenia 
się pracą obejmuje kilka różnych trybów 
współpracy, od całkowicie swobodnego 
równoczesnego dostępu do modelu poprzez 
możliwość podzielenia całego projektu na 
osobno udostępniane jednostki po całkowite 
rozdzielenie poszczególnych elementów projektu 
lub systemów i traktowanie ich jako odrębnie 
zarządzanych modeli powiązanych. Umożliwia to 
członkom zespołu dobranie sposobu współpracy  
i interakcji najlepiej dopasowanego do 
stosowanego procesu projektowego i wymagań 
projektu.

Współpraca na poziomie modelu jest kluczowym 
aspektem technologii BIM, ale wymaga od 
wszystkich uczestników projektu łączenia się ze 
wspólnym serwerem. W projektach budowlanych 
niezbędna jest możliwość elastycznego 
dołączania uczestników projektu, co oznacza 
między innymi dostęp z wielu lokalizacji, dostęp 
dla wielu firm i dostęp mobilny. 

Idealne rozwiązanie do współpracy projektowej 
eliminuje wymagania sprzętowe i trudności 
powodowane na przykład przez zapory sieciowe, 
umożliwiając zdalne dzielenie się pracą w wielu 

niezależnych sieciach.

Branża architektury, inżynierii i budownictwa 
staje się coraz bardziej otwarta, dążąc do 
rzeczywistej współpracy z podmiotami 
zewnętrznymi oraz wdrażania niezbędnej 
infrastruktury technologicznej. Rozwijanie 
procedur BIM umożliwiających współpracę  
z podmiotami zewnętrznymi jest w ostatnich 
latach priorytetem inwestycyjnym w branży 
architektury, inżynierii i budownictwa i coraz 
więcej firm przekonuje się o korzyściach 
związanych ze sprawniejszą współpracą 
zespołów. Przeprowadzone niedawno badanie 
wykazało, że liczba firm dostrzegających takie 
korzyści wzrosła z 31% w roku 2012 do 49% 
w roku 20147. Rozwijanie procedur BIM do 
współpracy z podmiotami zewnętrznymi było 
obszarem znaczących inwestycji, ze wzrostem 
z 33% w roku 2012 do 54% w roku 20148. 
Samodzielne wdrożenie BIM nie pozwala 
uzyskać takiego samego zwrotu z inwestycji jak 
procesy BIM z pełną współpracą. Równolegle 
do samego wdrażania metod BIM inwestuje się 
w infrastrukturę do zarządzania danymi, której 
zadaniem jest usprawnienie wspólnej pracy na 
modelach oraz zapewnienie dostępu do modelu  
w każdej chwili i z dowolnego miejsca..

Zdolność do współpracy w środowisku 
chmurowym zwiększa atrakcyjność firmy jako 
partnera dla innych firm architektonicznych, 
inżynieryjnych i budowlanych9

81%

28%

53%

uwzględnia tę zdolność 
przy wybieraniu 

zespołów projektowych

wymaga jej

premiuje ją

„Choć wprowadzanie technologii BIM  
w Stanach Zjednoczonych rozpoczęło się 
nieco później, to właśnie na tym rynku 
najszybciej rozpoczęto wdrażanie funkcji 
BIM dotyczących współpracy. Wynika to po 
części z wyzwań organizacyjnych związanych 
z rozległością kraju. Chęć utrzymywania 
ciągłego kontaktu z projektem jest 
powszechna, ale w stanach południowych 
wprowadzanie metod BIM przebiega nieco 
wolniej. Dużą rolę przy wdrażaniu procesów 
BIM odgrywają technologie współpracy, choć 
ogólnie stosowanie metod BIM jest mniej 
rozpowszechnione niż w Europie.

Obecnie coraz częściej bierze się pod 
uwagę cały cykl eksploatacji budynku, 
uwzględniając w projekcie efekt końcowy. 
Dotyczy to na przykład ograniczania zużycia 
energii lub częściowego wprowadzania 
rozwiązań inteligentnych. Docelowo 
informacje uzyskiwane z samego budynku 
będą służyć do wykonywania analiz  
i dostosowywania konserwacji z myślą  
o optymalizowaniu sprawności.”
Joe Gould, starszy specjalista techniczny ds. sprzedaży w 
segmencie AEC, Autodesk USA
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Dlaczego warto używać 
chmury do współpracy 
projektowej?

Zespoły projektowe wdrażają technologie, które  
pozwalają optymalizować projektowanie  
i poprawiać wyniki finansowe.

Z kolei projektanci coraz bardziej skupiają się na 
opracowywaniu wydajniejszych metod iterowania 
i realizowania projektów. Mając do dyspozycji 
procesy projektowe BIM na platformie chmurowej, 
mogą oni realizować więcej projektów bez 
przekraczania budżetu, korzystając z szybszej  
i bardziej bezpośredniej współpracy z całym 
zespołem projektowym. Wszystko to pozwala 
zespołowi uzyskiwać większą wartość  
z inwestycji w rozwiązania BIM.



DZIEWIĘĆ SPOSOBÓW NA 
ZWIĘKSZENIE ZYSKÓW 
Z PROJEKTÓW BIM DZIĘKI 
WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ 
W CHMURZE
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DZIĘKI WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ W CHMURZE  

Mniej błędów w projektach i minimalizacja kolizji danych

Koszty poprawek na etapie budowy mogą 
wynosić od 5% do 15% łącznych kosztów 
projektu, nic więc dziwnego, że eliminowanie 
błędów jeszcze w środowisku projektowym jest 
wspólnym celem dla całej branży architektury, 
inżynierii i budownictwa10. Już samo 
wprowadzenie technologii BIM zmniejsza liczbę 
błędów w projektach, a ulepszone procesy 
współpracy dodatkowo ten efekt wzmacniają.  
W opracowanym przez firmę McGraw Hill 
raporcie SmartMarket „Business Value of 
BIM in North America” odnotowano, że 57% 
ankietowanych architektów wskazuje mniej 
błędów i przeoczeń w dokumentach jako 
główną zaletę technologii BIM. Eliminowanie 
poprawek poprzez wczesne ograniczanie 
liczby błędów i przeoczeń dzięki użyciu 
technologii BIM to jeden ze sposobów na 
znaczące obniżenie kosztów, a zwiększenie 
zysków. Według raportu firmy McGraw Hill: 
„ograniczenie poprawek to jeden z realnych 
efektów najwyżej cenionej zalety [rozwiązań 
BIM], czyli mniejszej liczby błędów i przeoczeń 
w dokumentach”. 45% architektów wskazało to 
jako najważniejszą zaletę technologii BIM.

Współczesne środowiska pracy obejmują 
jednak rozproszone zespoły i projekty 
realizowane wspólnie przez wiele firm, co 
może utrudniać zespołom projektowym pełne 
czerpanie korzyści z procesów BIM. Gdy zespół 
obejmuje osoby z wielu różnych lokalizacji, 
chmurowe rozwiązanie do współpracy może 
stanowić czynnik pozwalający zespołom w pełni 
wykorzystywać procesy BIM dzięki niezbędnym 
funkcjom do komunikacji w czasie rzeczywistym 
i udostępniania danych.

33% specjalistów z branży architektury, 
inżynierii i budownictwa wskazuje dostęp do 
najnowszych wersji dokumentów i aktualnych 
informacji jako istotne wyzwanie przy realizacji 
projektu, a 32% obawia się, że ktoś z zespołu 
może użyć niewłaściwej wersji11. Gdy używane 
jest rozwiązanie chmurowe z dziennikiem 
komunikacji o projekcie i śledzeniem historii 
wersji, najnowsza wersja jest wyraźnie 
oznaczona i dostępna dla wszystkich 
uczestników, a dodatkowo jest stosowana do 
modelu głównego, na którym wszyscy pracują.

Mając dostęp do modelu, wykonawcy mogą 
wykrywać kolizje już na wczesnych etapach 
prac. Koszt wykrycia kolizji lub błędu  
w fazie budowy jest 13-krotnie większy niż 
w przypadku zidentyfikowania potencjalnego 
problemu jeszcze w fazie projektowania w 
narzędziach BIM12. Również usunięcie kolizji 
w narzędziach BIM jest znacznie tańsze od 
usuwania jej w terenie — około 90 USD zamiast 
1100 USD13.

Częstą przyczyną opóźnień projektów  
i przekraczania budżetu są błędy ludzkie 
wynikające z niedostatecznej komunikacji  
i złego zarządzania projektem, danymi  
i dokumentacją14. Wpływ błędów ludzkich 
można znacząco ograniczyć poprzez używanie 
pojedynczego rozwiązania do współpracy przy 
projektowaniu budynków, umożliwiającego 
częste i dokładne wykonywanie analiz. 
Technologie BIM oparte na współpracy 
pozwalają zmniejszyć liczbę poprawek 
rysunków CAD z 48% do zaledwie 2%15.

UŻYWANIE CHMUROWYCH TECHNOLOGII BIM 
PRZYNOSI WYMIERNE KORZYŚCI ZESPOŁOM 
PROJEKTOWYM. OTO DZIEWIĘĆ KORZYŚCI 
Z USPRAWNIENIA WSPÓŁPRACY W FAZIE 
PROJEKTOWANIA, KTÓRE MOGĄ POPRAWIĆ WYNIKI 
FINANSOWE:

KORZYŚĆ 1

48%

2%

DO
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Szybsza realizacja 
projektów
Ponad 60% dużych inwestycji przekracza założony 
czas lub budżet16. Niska efektywność tradycyjnych 
procesów realizacji projektów może się wiązać  
z dodatkowymi kosztami i opóźnieniami. Bardziej 
efektywny proces BIM może pozwolić na skrócenie 
terminów i ograniczenie kosztów całkowitych  
z korzyścią dla wszystkich uczestników projektu. 
Technologia BIM w połączeniu z chmurowym 
rozwiązaniem do współpracy może oszczędzić 
zespołowi projektowemu sporo czasu w całym 
procesie projektowania budynku. Projektanci 
mogą szybko opracowywać kolejne iteracje 
poszczególnych elementów w celu sprawdzania  
i optymalizowania efektywności budynku, reagowania 
na żądania klienta oraz prowadzenia analiz  
i symulacji już we wczesnych fazach projektowania  
w celu szybkiego usuwania ewentualnych 
problemów. Chmurowe rozwiązania do współpracy 
umożliwiają wszystkim członkom zespołu 
uczestniczenie w pracach w czasie rzeczywistym, 
czy to poprzez bezpośrednią obsługę narzędzi BIM, 
czy wyświetlanie i zatwierdzanie efektów zmian 
projektowych, co może ogromnie przyspieszyć 
procesy robocze.

Gdy zespół na bieżąco otrzymuje na platformie 
chmurowej informacje o rutynowych zmianach 
projektu, spotkania osobiste można poświęcić 
ważnym tematom strategicznym, a nie codziennej 
logistyce. Wszystkie zalety współpracy nadal są 
dostępne, ale rutynowa, codzienna komunikacja 
przenosi się do chmury. Rozwiązania chmurowe to 
po prostu następny krok w ewolucji tradycyjnych 
metod.

KORZYŚĆ 3

Praca z dowolnego 
miejsca
Dzięki możliwości korzystania z ogromnych 
ilości danych przechowywanych w zdalnych 
usługach chmurowych oraz dostępności 
bogato wyposażonych aplikacji mobilnych 
zespoły projektowe mają dostęp do 
wszystkich danych projektu z dowolnej 
lokalizacji. Funkcje komunikacji umożliwiające 
wysyłanie błyskawicznych powiadomień 
do wszystkich uczestników projektu 
rewolucjonizują proces BIM, ułatwiając 
komunikację ze wszystkimi partnerami, 
którzy muszą być na bieżąco informowani 
o zmianach lub je zatwierdzać. Pozwala 
to rozproszonym zespołom projektowym 
pracować w sposób ściśle zintegrowany. 

Zespoły mogą utrzymywać produktywność 
również poza biurem, co pozwala zwiększać 
efektywność całej firmy, a potencjalnie 
również poprawiać jej wyniki finansowe. 
Niemal 40% ankietowanych specjalistów  
z branży architektury, inżynierii  
i budownictwa wskazuje dostęp online 
do wszystkich dokumentów z dowolnego 
urządzenia jako jeden z najważniejszych 
czynników dla zwiększania produktywności 
firmy lub ograniczania kosztów18. Personel 
oczekuje możliwości pracy z dowolnego  
miejsca, a to wymaga aplikacji 
zoptymalizowanych pod kątem pracy 
mobilnej.

Projekty ukończone bez przekroczenia terminu17

Projekty ukończone bez przekroczenia budżetu17

20,5%
Sektor publiczny

Sektor publiczny

33,35%
Sektor prywatny

Sektor prywatny
46,8% 37,2%

„BIM 360 Design to najlepsze 
narzędzie do komunikacji. Usprawnia  
przepływ informacji w sposób 
dotychczas dla nas nieosiągalny, 
dzięki czemu możemy szybciej 
realizować zlecenia. Na przykład  
w tym projekcie skróciliśmy łączny 
czas opracowywania modeli  
i rysunków o przeszło 35%.”

Enrique Sarmiento, kierownik ds. VDC,  
McCarthy Building Companies
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Mniejsze wydatki na IT
Rozwiązania chmurowe pozwalają użytkownikom 
szybciej rozpocząć pracę i mają wiele zalet 
w porównaniu z lokalnymi systemami 
informatycznymi wymagającymi czasochłonnego 
instalowania. Systemy lokalne wymagają też 
początkowej inwestycji kapitałowej, a utrzymywanie 
zarządzających nimi informatyków zwiększa 
koszty operacyjne. Rozwiązania zastępcze, 
na przykład serwery FTP, mogą powodować 
poważne obciążanie sieci, a nierzadko również 
powielanie danych na serwerze. Blisko jedna 
trzecia specjalistów z branży architektury, inżynierii 
i budownictwa stwierdziła, że używanie wielu 
różnych programów w pracach budowlanych lub 
projektowych powodowało w przeszłości powielanie 
danych.19

Chmurowe rozwiązania do współpracy można 
wdrożyć niemal natychmiast i wygodnie zwiększać 
lub zmniejszać skalę wdrożenia odpowiednio 
do wielkości projektu i zespołu. Obszar roboczy 
jest udostępniany w chmurze, co umożliwia 
projektowanie zsynchronizowane w czasie 
rzeczywistym w bieżącym projekcie.

Projekty BIM wykonywane wyłącznie na 
systemach lokalnych mogą utrudniać wspólne 
edytowanie modelu, ponieważ członkowie zespołu 
przebywający poza biurem miewają trudności  
z uzyskaniem dostępu do modelu. Nawet gdy firmy 
architektoniczne, inżynieryjne i wykonawcze 
używają własnych serwerów, trzeba ustalić, kto 
będzie udostępniać model centralny i utrzymywać 
jego bazę danych — i jak podzielić związane  

z tym koszty. Zła synchronizacja modelu 3D między 
serwerami i stacjami roboczymi może oznaczać 
straty czasu i pieniędzy. 

Udostępnianie modelu przechowywanego 
w rozwiązaniu lokalnym nie jest najlepszym 
sposobem pokazywania projektu właścicielowi 
lub innym partnerom, którzy nie używają narzędzi 
BIM i niekoniecznie muszą znać oprogramowanie 
niezbędne do odczytania planu technicznego. Może 
to opóźnić przekazywanie informacji zwrotnych. 
Gdy używane jest chmurowe rozwiązanie do 
współpracy, wszyscy członkowie rozproszonego 
zespołu muszą się tylko zalogować, aby wyświetlać 
model 3D w łatwej w obsłudze przeglądarce, 
co pozwala uzyskiwać szybsze i dokładniejsze 
informacje zwrotne. 

Firma Newman Architects stwierdziła, 
że prowizoryczny dostęp przez sieć 
VPN był powolny i kosztowny, co było 
frustrujące dla projektantów i bardzo 
obciążało lokalne zasoby informatyczne.

„Potrzebowaliśmy skalowalnego 
rozwiązania, które nie przeciążałoby 
naszych zasobów informatycznych, a 
przy tym spełniało warunki finansowe 
narzucone przez kierownictwo i 
zapewniało wydajność niezbędną do 
realizacji naszego projektu.”

Leo Gonzales, architekt i kierownik ds. BIM, Newman Architects
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Wirtualne wspólne biuro

Kluczową zaletą technologii BIM jest możliwość 
równoległej pracy wielu użytkowników na 
tym samym modelu. Udostępnianie wspólnego 
modelu w chmurze to jeden ze sposobów 
wirtualnego dzielenia się pracą na chmurowej 
platformie BIM. Rozwiązanie do współpracy  
w chmurze z dostępem mobilnym do 
wspólnego modelu stanowi kluczowy punkt 
dostępowy dla użytkowników pracujących w 
programie Revit lub innych narzędziach.

Fizyczne lokalizowanie zespołów projektowych 
w jednym miejscu, czego niekiedy wymagają 
niektórzy klienci, szczególnie z sektora 
publicznego, bywa bardzo kosztowne. Często 
wymagane jest odgórne zadeklarowanie 
kosztów wspólnej lokalizacji już w ofercie 
przetargowej — a więc jeśli koszty będą wyższe 
od oczekiwanych, często musi je pokryć 
sam zespół20. Firmy muszą oddelegować 
pełnoetatowych pracowników (zwykle  
z tej samej lokalizacji fizycznej) na cały czas 
trwania projektu. Wspólna lokalizacja może 
wymagać inwestycji w sprzęt i infrastrukturę 
informatyczną oraz zaprojektowania  
i wyposażenia pomieszczeń biurowych 
dla zespołu. Oznacza to, że rozwiązanie 

alternatywne w postaci cyfrowej platformy do 
wirtualnej pracy we wspólnej lokalizacji może 
przynieść ogromne korzyści finansowe.

Chmurowe platformy współpracy pozwalają 
tworzyć wirtualne pokoje narad, gdzie 
inżynierowie instalacji mechanicznych, 
elektrycznych i hydraulicznych (MEP), 
architekci, wykonawcy i inżynierowie budowlani 
mogą wygodnie sprawdzać listy kontrolne 
projektu. Takie rozwiązanie alternatywne 
eliminuje konieczność finansowania podróży 
dla całego zespołu projektowego.

„Wprowadzenie w naszym projekcie 
technologii BIM 360 Design pozwoliło 
nam utworzyć wspólne lokalizacje 
w postaci biur wirtualnych, bez 
konieczności używania fizycznych biur  
w tej samej lokalizacji.”

Michelle Vo, główna architekt, Hennebery Eddy Architects
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Poświęcaj mniej czasu na 
koordynowanie, a więcej 
na projektowanie

Specjaliści zajmujący się projektowaniem 
budynków pracują najwydajniej, gdy mogą 
się skoncentrować na swojej głównej 
specjalności. W przypadku tradycyjnych 
procesów projektowych marnuje się sporo 
czasu na przekazywanie aktualizacji do 
modelu 3D lub czekanie, aż ktoś inny przyśle 
najnowszą wersję pliku. Niemal co trzeci 
specjalista z branży architektury, inżynierii 
i budownictwa potwierdza, że narzędzia  
chmurowe nieprzystosowane do wymagań 
tego sektora często utrudniają terminowe 
ukończenie projektu, a używanie wielu 
programów powoduje powielanie zasobów 
informatycznych i marnowanie czasu 
personelu.21

W środowisku współpracy w czasie 
rzeczywistym każdy ma zawsze czynny 
dostęp do najnowszej wersji projektu, 
co pozwala minimalizować przestoje 
pracowników. Gdy zespoły mogą się skupić 
na projektowaniu, a nie pilnowaniu wersji 
lub koordynowaniu aktualizacji, znacznie 
łatwiej o efektywną pracę i realizowanie 
nowoczesnych budynków, które wyznaczają 
nowe trendy i zdobywają nagrody.
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„W dużej organizacji wykwalifikowani 
pracownicy mogą być w wielu 
lokalizacjach. Trzeba dopilnować, 
aby do każdego projektu dobierać 
pracowników o najbardziej stosownych 
kwalifikacjach, a nie tylko osoby 
dostępne w danej chwili.”
Craig Halvorson, starszy wiceprezes ds. 
operacyjnych, ARCADIS 23

„Z rozwiązaniem BIM 360 Design nasze 
projekty są całkowicie przejrzyste  
i udostępniamy informacje wszystkim 
osobom, które potrzebują do nich 
dostępu. Nie możemy się bez niego 
obejść.”

Marin Pastar, dyrektor ds. innowacji, Bates Architects

Technologie i strategie zarządzania 
mające największy wpływ na 
zwiększanie produktywności

33%

36%
BIM

Narzędzia online 
do współpracy 
projektowej 
między 
organizacjami24

Przejrzystość projektów 
i jasne procedury 
zatwierdzania
W przypadku konwencjonalnych narzędzi komunikacji 
udostępnienie modelu 3D do przeglądu lub zatwierdzenia 
przez właściciela budynku i innych nietechnicznych 
partnerów projektu było procesem skomplikowanym  
i czasochłonnym. Eksportowanie modelu do pliku PDF 
zawierającego rendering 3D i przesłanie go na serwer 
FTP to mało wydajna metoda, a renderingi 3D w plikach 
PDF często były niejasne dla użytkowników niebędących 
projektantami, co prowadziło do opóźnień lub błędów  
w zatwierdzaniu. Co gorsza, cały proces był czasochłonny 
i podatny na błędy wersji projektu. Nieprawidłowe 
stosowanie danych projektów budynków w połączeniu 
z rosnącym rozproszeniem zespołów stwarza dla 
amerykańskiego sektora zarządzania nieruchomościami 
koszty rzędu 15,8 mld USD rocznie, przy czym mniej więcej 
dwie trzecie tej kwoty to koszty operacyjne ponoszone 
przez właścicieli25. Co więcej, blisko jeden na czterech 
specjalistów z branży architektury, inżynierii i budownictwa 
przyznaje, że używanie wielu narzędzi technologicznych 
bez optymalnej integracji ma negatywny wpływ na 
wydajność pracy26. Współpraca projektowa w chmurze 
pozwala ogromnie przyspieszyć zatwierdzanie projektów  
dzięki zapewnieniu dostępu w czasie rzeczywistym do 
modelu 3D i jego modyfikacji. Właściciel budynku może 
się w każdej chwili zalogować i sprawdzić postępy prac. 
Udostępnianie w chmurze eliminuje czasochłonne 
czynności administracyjne po obu stronach, usprawnia 
komunikację i zwiększa wiarygodność projektu.

Zdobywaj więcej zleceń 

Ulepszone technologie współpracy napędzają 
partnerstwo z firmami z innych krajów,  
a międzynarodowy charakter projektowania 
budynków zachęca do kolejnych innowacji 
technicznych. Wprowadzenie udoskonalonych 
procesów współpracy bardzo ułatwiło pracę ze 
specjalistycznymi partnerami z dowolnego miejsca na 
świecie. Gdy współpracownicy są rozrzuceni po całym 
świecie, regularne organizowanie fizycznych spotkań 
jest po prostu niewykonalne. Coraz bardziej globalne 
podejście do projektów w sektorze architektury, 
inżynierii i budownictwa stanowiło bodziec do 
opracowania technologii chmurowych specjalnie 
do tego celu. Dzięki rozwiązaniom chmurowym do 
współpracy w narzędziach BIM fizyczna lokalizacja 
użytkownika nie stanowi już bariery dla jego udziału 
w żadnym projekcie, niezależnie od miejsca.

Nowe technologie współpracy otwierają okazje dla 
mniejszych firm, które w przeszłości często nie mogły 
brać udziału w większych projektach22.  
W przypadku metod bardziej tradycyjnych 
współpraca nad modelem z większymi partnerami 
mogła wymagać niepraktycznie dużych inwestycji 
w infrastrukturę informatyczną, jednak rozwiązania 
chmurowe wymagają znacznie mniejszych nakładów 
kapitałowych, co obniża bariery początkowe. 
Współpraca w chmurze wyrównuje szanse firm 
projektowych. Mniejsze firmy mogą być bardziej 
konkurencyjne dzięki dostępowi do tych samych 
wysokiej klasy rozwiązań, z których korzystają 
ich więksi rywale. Możliwość dopasowania skali 
rozwiązania do potrzeb pozwala rozwijać działalność 
poprzez składanie wspólnych ofert z większymi 
partnerami. 

KORZYŚĆ 7



Pracodawcy planujący zatrudnienie 
inżynierów w 2016 r.27

95%

82%

zamierza
zatrudnić

przyznaje się do trudności 
z obsadzeniem stanowisk
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Elastyczne godziny pracy wydają się mało 
realne w branży o coraz krótszych terminach, 
a jednak dzięki rozwiązaniom chmurowym do 
współpracy i aplikacjom mobilnym członkowie 
zespołów mogą uczestniczyć w pracach  
z dowolnego miejsca, nawet gdy są w podróży. 
Otwiera to drogę do zatrudnienia dla rodziców 
i opiekunów, a w szczególności kobiet, które 
stanowią w tej branży mniejszość.

„W niektórych regionach Stanów 
Zjednoczonych trudno o lokalnych 
specjalistów. W stanach północnych 
nie brakuje lokalnych biur, dla których 
współpraca projektowa to jedyny sposób 
na dostęp do puli pracowników. Wystarczy 
spojrzeć na Alaskę! Wykwalifikowani 
pracownicy wyraźnie ciągną do Nowego 
Jorku, Los Angeles, Chicago i Las Vegas. 
W Las Vegas jest mnóstwo miejsca na 
wielomiliardowe, luksusowe projekty 
budowlane. Również Nashville przyciąga 
pracowników licznymi projektami służby 
zdrowia.”

Znajdowanie i zatrzymywanie najlepszych pracowników 
może mieć kluczowe znaczenie dla konkurencyjności 
firmy. Gdy możliwa jest praca naprawdę z dowolnego 
miejsca, można zatrudniać personel o kwalifikacjach 
najlepiej dostosowanych do projektu, nie ograniczając 
się tylko do pracowników lokalnych. Chmurowe 
platformy współpracy pozwalają rozproszonym zespołom 
sprawnie funkcjonować nawet wtedy, gdy pracownicy 
fizycznie znajdują się w różnych lokalizacjach.

Najlepsi specjaliści coraz częściej oczekują od 
potencjalnych pracodawców zagwarantowania im 
odpowiedniej równowagi między życiem zawodowym 
i prywatnym. W przypadku projektowania budynków 
wymaga to zapewnienia zespołowi infrastruktury 
technicznej pozwalającej skoncentrować się na samym 
projektowaniu, a więc na związanych z projektem 
wyzwaniach kreatywnych i problemach merytorycznych. 
Konieczne jest też oferowanie elastycznych warunków 
pracy. Projektanci chcą poświęcać mniej czasu na 
zarządzanie danymi i sortowanie różnych wersji plików, 
a więcej na projektowanie i czerpanie inspiracji z wizyt w 
terenie.

Może się wydawać, że w branży słynącej z napiętych 
terminów trudno o elastyczność czasu pracy, jednak 
dzięki rozwiązaniom chmurowym do współpracy 
członkowie zespołów mogą uczestniczyć w pracach z 
dowolnego miejsca — a aplikacje mobilne zapewniają im 
dostęp do danych projektu również w podróży. Otwiera 
to drogę do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad 
się dziećmi czy chorymi, a w szczególności kobiet, które 
stanowią w tej branży mniejszość.

Zawód inżyniera nie kojarzy się tradycyjnie 
z elastycznymi warunkami pracy — badanie 
przeprowadzone przez Royal Academy of Engineering 
wykazało, że w Wielkiej Brytanii zaledwie 4% kobiet 
wykonujących zawód inżyniera korzystało z elastycznych 
godzin pracy, a tylko 17% respondentek wskazało je jako 
istotny czynnik przy wyborze ścieżki kariery. Mimo to 
79% ankietowanych stwierdziło, że współpracownicy i 
pracodawcy mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
równowagi między ich życiem zawodowym i prywatnym. 

Potrzebna jest zmiana sposobu myślenia.

Projektanci z branży architektury, inżynierii 
i budownictwa w Stanach Zjednoczonych 
borykają się z podobnymi jak w innych 
sektorach problemami z równowagą między 
życiem zawodowym i prywatnym. Badanie 
przeprowadzone przez Washington Center for 
Equitable Growth wykazało, że Amerykanie 
regularnie pracują na tyle długo, że może to 
być szkodliwe dla zdrowia. 

Dla potrzeb badania przyjęto, że 
przepracowanie to praca przez więcej niż 40 
godzin tygodniowo. Stwierdzono, że zbyt długa 
praca zdarza się częściej w lepiej płatnych 
zawodach. 

Według 17,1% ankietowanych architektów  
i inżynierów tak długie godziny pracy są 
sytuacją typową28. W badaniu wskazano 
też, że w Stanach Zjednoczonych przepisy 
dotyczące nadgodzin nie zapewniają 
wystarczającej ochrony pracownikom biurowym 
i nie zachęcają do pracy bardziej efektywnej, 
a niekoniecznie dłuższej. Kluczowe znaczenie 
powinna mieć jednak produktywność i jakość 
pracy. Przemęczeni projektanci częściej się 
mylą i trudno od nich oczekiwać wyjątkowych 
projektów, dlatego potrzebne są odpowiednie 
narzędzia, które pozwolą im pracować  
z dowolnego miejsca z naciskiem na jakość 
pracy, a nie wyrobienie godzin.

Rekrutacja: znajduj i zatrzymuj najlepszych pracowników

Joe Gould, starszy specjalista techniczny ds. sprzedaży  
w segmencie AEC, Autodesk USA
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Zintegrowana realizacja 
projektu

Zintegrowana realizacja projektu (IPD) to 
metoda realizacji projektów polegająca na 
zawarciu między właścicielem, projektantem i 
wykonawcą obiektu umowy przewidującej dla 
wszystkich partnerów wspólne ryzyko i wspólne 
korzyści. Skuteczne stosowanie takiego podejścia 
wymaga doskonałej współpracy.

Gdy w 2008 r. firma Autodesk wybrała metodę 
IPD przy budowie swojej nowej siedziby 
działu architektury, inżynierii i budownictwa 
w Waltham w stanie Massachusetts, było to 
jeszcze podejście wyjątkowe. Obecnie architekci 
i inżynierowie w Ameryce Północnej stosują 
raczej metodę zintegrowanego projektowania, 
a nie pełen proces IPD. Uzgodnienie chęci 
maksymalnej współpracy jest korzystne 
dla projektu, a dodatkowo pozwala uniknąć 
sporządzania oficjalnej dokumentacji niezbędnej 
do formalnej współpracy IPD (na przykład 
dokumentu AIA E202)34.

„BIM 360 Design to świetne rozwiązanie 
dla partnerów w modelu joint venture, 
do współpracy między biurami i dla 
pracowników zdalnych. Używanie 
rozwiązań chmurowych do współpracy 
przy projektach Revit nie jest już tylko 
życzeniem. Teraz po prostu tak pracujemy.”

Które modele realizacji mają 
zastosowanie w Twoim 
sektorze?

Na naszych oczach zmienia się sposób 
rozpisywania i wygrywania przetargów 
budowlanych oraz realizowania budynków. 
Coraz większe znaczenie ma współpraca 
między wieloma różnymi specjalistami 
w celu dostarczenia właścicielowi jak 
najlepszego obiektu. Dotyczy to również prac 
powykonawczych i eksploatacji budynku. 
Niestety, sama umowa projektowa nie rozwiązuje 
problemu komunikacji między stronami. 
Efektywna współpraca wymaga nie tylko formalnej 
umowy, ale przede wszystkim planu komunikacji. 
Rozwiązanie do współpracy projektowej 
może pomóc z aspektami praktycznymi 
wprowadzania w życie planu komunikacji 
projektowej. W praktyce to właściciel budynku 
wybiera najwygodniejszy dla siebie model 
wspólnej realizacji, więc firmy projektowe muszą 
znać różnice między modelami i być gotowe 
dostosować się do wymagań środowiska 
oczekiwanego przez właściciela.

Kal Houhou, dyrektor ds. technologii, 
Martinez + Johnson Architecture

Popularyzacja kontraktów wspólnego 
ryzyka

Sposoby na zwiększenie produktywności w ciągu najbliższych trzech lat według 
specjalistów z branży architektury, inżynierii i budownictwa33

40%

Najbardziej pomogłoby rozszerzenie 
długoterminowej współpracy klientów  

i inwestorów z wykonawcami

30%



Umowy zespołowe

W ramach umowy zespołowej firmy o różnych 
specjalnościach zobowiązują się współpracować 
jako jeden zespół, który może skuteczniej 
konkurować w przetargach i konkursach 
projektowych. Wiążą się one ściśle ze współpracą 
projektową, ponieważ ich celem jest zebranie 
najlepszych specjalistów do konkretnego projektu 
i zorganizowanie projektu według kluczowych 
umiejętności poszczególnych wykonawców.

Główną bezpośrednią zaletą umów zespołowych 
jest natychmiastowe poszerzenie możliwości 
zdobywania nowych zleceń, ale są też inne 
zalety: uzyskanie dostępu do bardziej złożonych 
projektów, perspektywa rozwoju firmy i przejęcia 
roli głównego wykonawcy w kolejnych projektach 
oraz bliskie kontakty z partnerami, którzy mogą 
kierować do firmy nowych klientów. 

W Stanach Zjednoczonych umowy zespołowe są 
bardziej popularne niż zintegrowana realizacja 
projektów. Współpraca między architektami, 
inżynierami instalacji i inżynierami budownictwa 
jest obecnie dość zaawansowana. 

W kwestii współpracy projektowej  
w chmurze projektanci stoją przed poważnym 
dylematem. Zależy im na współpracy, lecz przy 
wyborze rozwiązania muszą również brać pod 
uwagę przepisy, którym podlegają wszystkie 
dane w systemach chmurowych w Stanach 
Zjednoczonych. Konieczne jest rozwiązanie, które 
pozwoli mieć pewność co do bezpieczeństwa 
danych przez cały 12-letni okres przechowywania 
obowiązujący w przypadku projektów 
budowlanych.

Partnerstwo publiczno-
prywatne
Partnerstwo publiczno-prywatne to formalna 
umowa między instytucją publiczną a 
podmiotem z sektora prywatnego. Umowy tego 
typu pozwalają łączyć kwalifikacje i zasoby 
z sektora publicznego i prywatnego w celu 
realizowania budynków użyteczności publicznej. 
Obie strony umowy mają udział  
w potencjalnych korzyściach, ale również 
wspólne ponoszą ryzyko związane z realizacją 
projektu budowlanego. 
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Rozwiązania Autodesk do sprawniejszej współpracy 
zespołów projektowych

Narzędzie Autodesk® BIM 360® Design to 
jedno z rozwiązań pozwalających zespołom 
projektowym pracować w chmurowym 
środowisku współpracy BIM.

Autodesk BIM 360 Docs to chmurowe 
rozwiązanie do współpracy pozwalające 
wielu  partnerom projektowym współpracować 
równie sprawnie, jak w pojedynczym zespole 
projektowym, ale bez konieczności pracy  
w tej samej lokalizacji ani przechowywania  
i przesyłania plików. Platforma daje wszystkim 
członkom zespołu dostęp z przeglądarki 
internetowej lub urządzenia mobilnego do 
najnowszych danych projektowych, w tym 
rysunków 2D, modeli 3D, oznaczeń, strumieni 
aktywności i historii wersji.

W połączeniu na przykład z usługą chmurową BIM 
360 Design, która dzięki integracji z programem 
Revit umożliwia wspólne tworzenie modeli BIM 
przez wielu użytkowników, zespoły projektowe 
mogą równolegle pracować nad modelami 
niezależnie od fizycznej lokalizacji. Nie ma już 
konieczności lokalizowania zespołu projektowego 
w tej samej lokalizacji fizycznej ani korzystania 
ze wspólnego serwera lokalnego. Oznacza to 
ogromną oszczędność czasu i pieniędzy — 
współpracując bezpośrednio na modelu, zespoły 
mogą szybko rozwiązywać problemy, które  
w przeszłości mogły wymagać kilku tygodni 
pracy.

Program BIM 360 Design wykorzystuje platformę 
chmurową BIM 360 Team do zapisywania 
centralnego modelu w usłudze BIM 360 
Docs. Jednocześnie tworzony jest lokalny 
plik w pamięci podręcznej. W razie przerwy 
w połączeniu z Internetem użytkownicy 
mogą kontynuować pracę lokalnie, a później 
przesłać swoje zmiany do wspólnego projektu, 
gdzie są one synchronizowane i udostępniane 
całemu zespołowi projektowemu. Narzędzie 
do wizualizacji zmian umożliwia zespołowi 
przeglądanie zawartości przesyłanych zestawów 
i pakietów oraz łatwe wizualizowanie zmian 
z wcześniejszych wersji. Porównując różnice 
między różnymi fazami, poziomami budynku 
i zespołami projektowymi, można się łatwo 
zorientować w postępach projektu. Komunikacja 
ma kluczowe znaczenie dla efektywności 
współpracy projektowej, podobnie jak niezawodny 
mechanizm wymiany danych. 

Ten styl realizacji projektów wymaga 
wysokiego poziomu współpracy między 
różnymi dyscyplinami, a niekiedy również 
między różnymi miastami, stanami i krajami. 
Wdrożenie rozwiązania w rodzaju BIM 360 
Design pozwala zespołom szybko rozpoczynać 
pracę bez inwestowania w kosztowną fizyczną 
infrastrukturę informatyczną. 

Przyjrzyjmy się na przykład projektowi 
Los Angeles International Airport Midfield 
Satellite Concourse, stanowiącemu część 
wartego miliardy dolarów programu 
modernizacji portu lotniczego Los Angeles 
(LAX). Budowa złożonego projektu, jakim 
jest ten duży terminal satelitarny, wymaga 
czasu, pracy zespołowej i niezawodnych 
partnerów. Dwie firmy projektowe ze 
światowej czołówki, Corgan i Gensler, 
współpracują na zasadach joint venture 
nad zaprojektowaniem lotniska przyszłości 
(wykonawcą jest konsorcjum Turner/PCL). 
Wszyscy pracują jako jeden wirtualny 
zespół na centralnej platformie chmurowej 
BIM 360 Docs, gdzie mają dostęp do 
wszystkich informacji projektowych: 
historii wersji projektu, komentarzy, 
oznaczeń, harmonogramów prac i — 
co najważniejsze — do samych modeli 
programu Revit. Cały zespół projektowy 
może pracować równolegle niezależnie od 
lokalizacji fizycznej, używając platformy 
BIM 360 Design do równoczesnej pracy 
na tym samym modelu przechowywanym 
w chmurze. Wszystkie te technologie 
pozwalają zespołowi pracować na bieżąco 
na centralnym modelu, bez konieczności 
czasochłonnej i niepewnej ręcznej wymiany 
danych między użytkownikami.

„Platforma BIM 360 Design była dla 
nas spełnieniem marzeń. Gdy tylko 
zaczęliśmy jej używać, wiedzieliśmy, że 
zrewolucjonizuje nasz proces współpracy 
projektowej.”

Kal Houhou, dyrektor ds. technologii, 
Martinez + Johnson Architecture
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ  
O ROZWIĄZANIU 
AUTODESK DO 
WSPÓŁPRACY BIM  
NA PLATFORMIE  
CHMUROWEJ

BIM 360 Design produkt chmurowy do dzielenia się pracą  
i współpracy projektowej stworzony z myślą o rozproszonych 
zespołach interdyscyplinarnych. Umożliwia wspólne tworzenie 
modeli Revit, zarządzanie udostępnianiem pracy  
i koordynowanie wymiany informacji między zespołami.

Rozwiązanie zarządzania dokumentami budowlanymi dla 
zespołów projektowych. Zapewnij sprawną pracę zespołu 
dzięki aktualnym rysunkom, dokumentom i modelom 
budowlanym.

MASZ PYTANIA? POROZMAWIAJ  
Z NASZYMI SPECJALISTAMI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

https://www.autodesk.pl/solutions/bim/research-building-design/design-collaboration
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