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Udoskonalona współpraca 
z biurami i zespołami rozlokowanymi 
w Wielkiej Brytanii umożliwia 
Corstorphine + Wright zwiększenie 
wydajności
 
Autodesk BIM 360 Design pomaga wiodącym 
firmom z branży architektonicznej zwiększyć 
wydajność o 25%

Nagradzana, brytyjska firma architektoniczna 
Corstorphine + Wright wdraża innowacyjne, 
wysokiej jakości rozwiązania architektoniczne 
od ponad 40 lat. Od momentu założenia  
w 1978 roku, firma rozrosła się do ponad 140 
pracowników rozlokowanych w 8 biurach 
w Wielkiej Brytanii, w tym w Londynie, 
Birmingham, Manchesterze, Warwick, 
Stourbridge, Glasgow, Canterbury i Leeds.  
Firma Corstorphine + Wright jest znana 
z wdrażania najnowszych osiągnięć 
technologicznych w swoich procesach 
projektowych w celu dostarczania 
innowacyjnych rozwiązań budowlanych,  
w tym opartego na technologii 3D modelowania 
informacji o budynku (BIM). Jednak wraz 
z rozrastającym się zespołem, firma 
zainteresowała się możliwościami wspierania 
współpracy i promowania skutecznej pracy 
pomiędzy różnymi biurami.

Projektanci spowolnieni przez  
infrastrukturę IT

Rozrastająca się sieć biur firmy Corstorphine + 
Wright skierowała uwagę na utrzymanie 
wydajności i skuteczności pracy oraz 
koordynację wewnętrznych zespołów rozsianych 
po całej Wielkiej Brytanii. 

Wraz z rosnącym portfelem projektów oraz 
wzrostem wielkości i skali pracy, wzrosły 
jednocześnie rozmiary plików projektów, 
zwiększając obciążenie wirtualnej sieci 
prywatnej (VPN) oraz wydłużając czasy 
wysyłania i pobierania. 

Bez możliwości aktualizowania modeli w czasie 
rzeczywistym architekci musieliby robić notatki 
na temat projektów na spotkaniach zespołu 
projektowego, a następnie wracać do biura,  
aby wprowadzić zmiany. To nie jest skuteczne 
podejście, ponieważ klienci zazwyczaj chcą mieć 
możliwość obejrzenia modelu na żywo w celu 
przetestowania określonych pomysłów przed 
podjęciem decyzji, a zamiast tego muszą czekać 
na kolejne spotkanie lub rozmowę w celu 
omówienia najnowszych wersji. 

Firma Corstorphine + Wright potrzebowała 
rozwiązania, które umożliwiłoby zespołowi 
projektowemu nanoszenie cyfrowych 
komentarzy w dowolnym miejscu, w dowolnym 
czasie i na dowolnym urządzeniu, dzięki czemu 
można będzie na bieżąco aktualizować modele.

“Wykorzystując Autodesk BIM 
360 Design do współpracy 
z zespołami znajdującymi się 
w dowolnym miejscu 
obserwujemy wzrost 
produktywności nawet o 25% 
w przypadku projektów BIM 
opartych na chmurze”.  
  —  Anthony Woodsford 

Wspólnik/Kierownik BIM 
Corstorphine + Wright 

Dzięki BIM360 Design pracownicy z całego kraju współpracują bez przeszkód 

Zdjęcie dzięki 
Corstorphine + Wright



Dzięki opartej na chmurze technologii Autodesk BIM 360 Design, 
wiodąca firma architektoniczna Corstorphine + Wright osiągnęła 
zdolność do przyciągnięcia, zrekrutowania i pracy z najbardziej 
utalentowanymi projektantami, bez względu na ich lokalizację.

z ich infrastrukturą IT. W wyniku pracy 
z klientem, który zażądał procesu projektowania 
w Autodesk BIM 360, firma Corstorphine  
+ Wright zaczęła używać BIM 360 Design  
do współtworzenia i udostępnienia swoich 
projektów, które zostały wykonane głównie  
za pomocą Autodesk® Revit®. 

Korzystając z BIM 360 Design, firma 
Corstorphine + Wright była w stanie 
współtworzyć udostępnione modele Revit, 
a także nadzorować, koordynować i zarządzać 
rezultatami w całym cyklu życia projektu.  
Praca na połączonych w chmurze modelach 
Revit umożliwiła nie tylko architektom, ale  
także szerszemu zespołowi projektowemu 
i klientowi przeglądanie postępu projektu 
w czasie rzeczywistym, wykorzystując do tego 
celu w dowolnym momencie przeglądarki, 
tablety lub urządzenia przenośne. 

Informacje o projekcie można teraz opublikować 
do folderów współdzielonych umożliwiając 
zarówno kierownikom projektów, jak i klientom 
śledzenie aktywności projektu, historii wersji 

Wolumen modeli projektowych oznaczał, że do 
przechowywania każdego projektu potrzebna 
była lokalnie duża przestrzeń dyskowa.  
To okazało się kosztowne i wiązało się 
z problemami z ochroną danych, np. kontrolą 
dostępu, czy odzyskiwaniem po awarii. Firma 
potrzebowała bezpiecznego rozwiązania 
w chmurze, które umożliwiłoby pracownikom 
i klientom współpracę w czasie rzeczywistym 
w dowolnym miejscu w kraju. BIM 360 został 
zaprojektowany z myślą o poufności. Wszystkie 
pliki przesłane do BIM 360 są przechowywane 
w chmurze w zaszyfrowanym magazynie.

Zmniejszenie przestojów

W 2017 r. firma Corstorphine + Wright 
rozpoczęła badanie rozwiązań opartych  
na chmurze, które mogą pomóc w lepszej 
współpracy między zespołami projektowymi.  
Po przetestowaniu kilku różnych rozwiązań 
praktyka wykazała, że koszty rozwiązań były 
zbyt wysokie lub system nie był w pełni zgodny 
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plików i zarządzania problemami w czasie 
rzeczywistym. Nie ma już opóźnień przy 
dokonywaniu aktualizacji projektu, 
a projektanci mogą kontrolować dzielenie się 
pracą i wyniki pracy, mając jednocześnie 
pewność, że podczas całego projektu 
odpowiednie informacje znajdują się  
we właściwych rękach.

Aaron Gill, technik architektoniczny, powiedział: 
“Usługa BIM 360 Design pozwoliła mi poprawić 
współpracę z kolegami, niezależnie od tego, 
gdzie oni się znajdują, bez konieczności 
czasochłonnego przesyłania plików. Kierownicy 
projektów mogą wyświetlać i komentować 
rysunki będąc w terenie, co umożliwia nam 
bezproblemową pracę ze sobą. Możliwość 
prezentacji geometrii 3D za pomocą 
przeglądarek internetowych była nieoceniona 
podczas spotkań zespołów projektowych. “

Zwiększona produktywność 

Zgromadzenie informacji o projekcie w jednym 
obszarze roboczym w BIM 360 Design pomogło 
zespołom, niezależnie od ich lokalizacji, zawsze 
być na bieżąco i zwiększyło wydajność o 25%. 
Oszczędności czasu związane z synchronizacją 
modeli są jeszcze bardziej imponujące: modele 
można teraz przesyłać i synchronizować w ciągu 
minuty, co znacznie skraca czas przestojów. 

Anthony Woodsford, wspólnik i kierownik BIM 
wyjaśnił: “Korzystanie z BIM 360 Design 
znacznie zwiększyło naszą wydajność 
w programie Revit i skojarzonych rozwiązaniach 
BIM. Obserwujemy wzrost produktywności 
nawet o 25% w przypadku projektów opartych 
na chmurze ze względu na sam czas ładowania 
i synchronizacji. Nasi pracownicy są 
rozlokowani w całym kraju, ale dzięki 
zastosowaniu BIM 360 Design mamy pewność, 
że nasze zespoły i klienci są zawsze świadomi 
najnowszych wersji i projektów. BIM 360 Design 
daje nam także elastyczność w rekrutowaniu 
najbardziej utalentowanych współpracowników 
niezależnie od ich lokalizacji. 

“Nasi pracownicy są 
rozlokowani po całym kraju. 
BIM 360 Design daje nam 
elastyczność w rekrutowaniu 
najbardziej utalentowanych 
projektantów, bez względu na 
ich lokalizację. “ 
  —  Anthony Woodsford 

Wspólnik/Kierownik BIM 
Corstorphine + Wright 

Firma Corstorphine + Wright mogła również 
obniżyć koszty drastycznie redukując lokalne 
wymagania dotyczące pamięci masowej.  
BIM 360 Design umożliwia przechowywanie 
nieograniczonej liczby modeli 3D Revit, arkuszy 
2D CAD i innych projektów we wspólnym 
repozytorium projektów w chmurze, 
zmniejszając ryzyko utraty danych.

Matt Burnell, wspólnik zarządzający 
w Corstorphine + Wright, powiedział: 
“Korzystając z BIM 360 Design, zmniejszyliśmy 
potrzebę fizycznego składowania lokalnie 
w każdym z naszych biur, co z kolei oznacza 
łatwiejsze do zarządzania tworzenie kopi 
zapasowych danych i lepszą ochronę danych 
poprzez zmniejszenie ryzyka ich utraty na 
skutek pożaru, kradzieży lub awarii sprzętu. 
Konfiguracja w chmurze umożliwia także 
naszym zespołom jeszcze skuteczniejszą 
współpracę, poprawiając nasze procesy 
projektowe. “

Patrząc w przyszłość, firma Corstorphine  
+ Wright zamierza rozszerzyć zakres stosowania 
produktów BIM 360. “Dla mnie jako kierownika 
projektu, BIM 360 Design oznacza znaczną 
oszczędność czasu. Zamiast wielu rozmów 
telefonicznych i wielu wiadomości e-mail, mogę 
teraz korzystać z przeglądarki i funkcji 
nanoszenia komentarzy, która pozwala śledzić 
postępy w projektach w wielu biurach 
i komentować szczegóły. Chciałbym od teraz 
używać tej funkcjonalności we wszystkich 
projektach opartych na programie Revit,“ 
powiedział Mike Turner. 

Firma odniosła już znaczny sukces dzięki 
innowacyjnym inwestycjom technologicznym, 
a teraz zaczęła analizować, w jaki sposób może 
zintegrować rzeczywistość wirtualną z procesem 
projektowania. Patrząc w przyszłość, firma 
Corstorphine + Wright bada również technologie 
takie jak druk 3D i rzeczywistość rozszerzona, 
aby oglądać modele cyfrowe w dowolnym 
miejscu, w dowolnym środowisku.

Korzystając z narzędzia online lub aplikacji mobilnej, 
możemy cyfrowo szybko przeglądać i komentować 
modele i dokumenty 

Zdjęcie dzięki Corstorphine + Wright 

Wykorzystanie BIM360 Design do koordynacji prac 
strukturalnych i architektonicznych 
w skomplikowanym projekcie kina
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