
7 KROKÓW DO PROJEKTOWANIA 3D DLA  
MAŁYCH BIUR ARCHITEKTONICZNYCH

Twój plan działania z BIM



Z A C Z N IJ  K O R Z YS TA Ć  Z  B I M

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to 
coś więcej, niż tylko chwytliwy skrót określający 
projektowanie bazujące na modelach. Jest to proces 
tworzenia inteligentnych modeli 3D, który otwiera 
perspektywy dla zwiększenia wydajności i przewagi 
konkurencyjnej. Wiele małych biur architektonicznych 
uznało, że nadszedł czas na przejście na BIM  
i doświadczenie tych korzyści.

Z A C Z N IJ  K O R Z YS TA Ć  Z  B I M
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Procesy projektowe bazujące na modelach zmieniają działalność małych firm na 
wiele sposobów. Co istotne, wzrost efektywności generowany przez BIM ułatwia 
architektom podjęcie się realizacji i pogodzenie większej liczby projektów, dzięki 
czemu można rozwijać działalność i zwiększać zyski. Dodatkowo, firmy takie jak 
Twoja mogą wykorzystywać inteligentne procesy 3D współzawodnicząc o bardziej 
złożone projekty. Jest to możliwe, gdyż dzięki BIM możesz prezentować wysokiej 
jakości projekty i profesjonalne grafiki do tej pory zarezerwowane dla dużych biur 
architektonicznych.

W obliczu coraz większej liczby przetargów, w których wymogiem jest BIM, jedynie 
projektowanie w 3D pozwoli ci brać w nich udział. Oprócz tego, mogąc konkurować 
o większą liczbę projektów, będziesz przygotowany nawet na  trudniejsze dla 
branży okresy.

Podejmij kroki w kierunku 
poprawy efektywności
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Co Cię  
powstrzymuje?
Niektóre mniejsze firmy niechętnie wdrażają narzędzia 3D z uwagi na 
czasochłonność procesu. Poznanie nowych technologii wymaga czasu, lecz 
w rzeczywistości trwa krócej, niż Ci się wydaje. Przedstawiony poniżej plan 
działania pomoże Ci szybko rozpocząć wdrożenie.

Obecnie droga do BIM jest już wytyczona. Duże i małe firmy zmieniły 
sposób działania – i to bez większych problemów. Możesz skorzystać 
z ich doświadczeń stosując poniższy plan dla małych przedsiębiorstw. 
Przekonasz się, że każdy etap procesu jest elastyczny, a więc można go 
dostosowywać do swoich preferencji, harmonogramów i dostępnych 
środków.
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Plan 
wdrożenia

7  K R O K Ó W  D O  B I M
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Krok 1 
Opracuj plan, 
którego możesz się 
trzymać
Zacznij od opracowania planu, który uwzględnia wymienione tutaj 
kroki. Gdy już to zrobisz, poświęć trochę czasu na zapoznanie się 
z podstawowymi zmianami w swoich procesach, które zajdą pod 
wpływem projektowania 3D. Zapytaj znajomych osób z innych firm, co 
uległo zmianie. Przykład: w przypadku narzędzi 2D sensowne może być 
pozostawienie szczegółów na późniejsze etapy procesu projektowego.
W przypadku modeli może zaistnieć konieczność uwzględnienia 
większej ilości szczegółów na wczesnych etapach procesu –co 
niekoniecznie musi oznaczać brak efektywności, ponieważ mechanizm 
procesu znacznie usprawnia wprowadzanie szczegółowych zmian.
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Krok 2  
Poznaj swój nowy 
zestaw narzędzi
Aby zacząć, będziesz potrzebować szkolenia. W sieci znajdziesz 
mnóstwo zasobów szkoleniowych dostępnych za darmo. Ale jeśli 
rzeczywiście masz czas, rozważ naukę pod okiem trenera. Chociaż 
nie jest to niezbędnym warunkiem sukcesu, to możesz zdobyć więcej 
umiejętności w krótszym czasie uczestnicząc w zorganizowanych  
zajęciach. Zmniejszy to też prawdopodobieństwo nabycia 
nieprzydatnych nawyków. Możesz w łatwy sposób wzbogacić 
szkolenie prowadzone przez trenera korzystając z innych zasobów.

Fora internetowe użytkowników Revit oraz 
społeczności LinkedIn skoncentrowane na BIM; 
tu łatwo zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi 
od osób na podobnych stanowiskach.

DOBRZE

Poniższe zestawienie prezentuje 
dostępne zasoby:

LEPIEJ
Nagrania zajęć Autodesk University Online,  
Autodesk Design Academy, Autodesk 
Knowledge Network, YouTube, oraz  
Lynda.com; tu znajdziesz wiele szkoleń  
i samouczków online.

Szkolenia pod okiem instruktora 
organizowane przez sprzedawców lub 
Autoryzowane Centrum Szkoleniowe; 
dzięki pomocy doświadczonego 
instruktora szybko zaczniesz działać.

NAJLEPIEJ

https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/bd-p/133
http://au.autodesk.com/au-online/overview
https://academy.autodesk.com/software/revit
https://knowledge.autodesk.com/
https://knowledge.autodesk.com/
https://www.youtube.com/user/AutodeskBuilding
https://www.lynda.com/Revit-training-tutorials/1533-0.html
http://www.autodesk.com/training-and-certification/authorized-training-centers
http://www.autodesk.com/training-and-certification/authorized-training-centers
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Krok 3 
Wybierz właściwy 
projekt pilotażowy
W większości firm przejście na projektowanie 3D odbywa się w ramach 
programów pilotażowych, a nie na przeniesieniu wszystkich zadań za 
jednym razem. Pierwszym krokiem powinno być wybranie projektu 
pilotażowego. Twoje największe, najbardziej złożone, nowe zlecenie 
może idealnie nadawać się do zastosowania BIM, lecz nie jako projekt 
pilotażowy! Zamiast tego wybierz projekt, który jest najbardziej 
typowy dla Twojej firmy oraz charakteryzuje się rozsądnymi ramami 
czasowymi. W przypadku znanego projektu możesz skupić się na nauce 
nowych narzędzi; potrafisz już rozpoznać oznaki sukcesu na każdym 
etapie przedsięwzięcia. Jeżeli dysponujesz wystarczającą ilością czasu, 
możesz nawet odtworzyć projekt zrealizowany wcześniej w 2D przy 
użyciu narzędzi BIM.

Aby uzyskać dostęp do szczegółowego przewodnika i listy kontrolnej 
projektu pilotażowego, pobierz Podręcznik wdrożenia BIM.

„Do pilotażu wybierz taki rodzaj 
projektu, który Ty i Twoja firma 
opanowaliście do perfekcji. 
Doskonale, jeśli to biblioteka 
czy nawet dom jednorodzinny 
… Staraliśmy się nie przesadzić 
realizując nasz pierwszy projekt 
BIM, dzięki czemu udało się nam  
z sukcesem wejść do świata BIM.”
Architect Jay Martin, Miller Hull Partnership

https://www.autodesk.pl/campaigns/bds/deployment-workbook
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Krok 4
Wyznacz rozsądny 
cel dla swojego 
pierwszego projektu
BIM otwiera przed nami mnóstwo możliwości. Możesz poznawać 
wydajność budynku, tworzyć imponujące wizualizacje i oferować 
klientom więcej alternatyw projektu w krótszym czasie. Jednak  
w miarę postępu pierwszego projektu skoncentruj się na opracowaniu 
i dostarczeniu swojej dokumentacji kontraktowej. Bardziej ambitny cel 
początkowy mógłby być przytłaczający, lub nie przynieść pożądanych 
wyników. Po opracowaniu kilku kompletów dokumentacji kontraktowej, 
będziesz gotowy do wykorzystania korzyści, jakie niosą z sobą inne 
udoskonalenia projektu.
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Gdy już masz za sobą szkolenie podstawowe, zacznij modelować nowy 
projekt; możesz nawet zacząć niemal bez zaawansowanego szkolenia 
– wystarczy, że na każdym etapie będziesz postępować zgodnie ze 
wskazówkami szkolenia online. Chociaż nie jest to idealny sposób 
na rozpoczęcie pracy, to jednak jest on lepszy niż próby opanowania 
projektowania bazującego na modelach jeszcze przed rozpoczęciem 
realizacji projektu. Poczujesz się pewniej wzbogacając krótkie szkolenie 
podstawowe o rzeczywiste doświadczenia, zamiast przerabiać kolejne 
samouczki poświęcone tym samym umiejętnościom bez możliwości 
zastosowania wyuczonej wiedzy w praktyce.

Krok 5
Skocz na głęboką 
wodę
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Krok 6  
Użyj dostępnych 
treści
Na początku polegaj na gotowych standardach. Możesz nie być 
zachwycony wyglądem części swojego modelu, lecz unikniesz frustracji 
spowodowanej próbami kontrolowania każdego aspektu swojego 
procesu podczas poznawania nowego narzędzia. Opracowanie 
standardów dla modeli zgodnych z Twoimi preferencjami zajmie dużo 
mniej czasu podczas realizacji późniejszych projektów.
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Krok 7  
Ciesz się 
sukcesem
Uczcij fakt oddania swojego pierwszego projektu BIM! Wykonałeś 
właśnie pierwszy krok ku bardziej wydajnemu i efektywnemu 
procesowi projektowemu. W oparciu o nowe narzędzia i bardziej 
inteligentne dane stworzyłeś projekt i oddałeś dokumentację 
kontraktową. Daj sobie chwilę na przemyślenie, co poszło dobrze. Wielu 
architektów, którzy dopiero zaczynają proces cieszy fakt, że mogą tak 
szybko wprowadzać zmiany w istniejących modelach. Niektórzy z nich 
nawet dochodzą do wniosku, że kompensuje to czas poświęcony na 
naukę podczas kilku pierwszych projektów.

Przeanalizuj i popraw

Prawdopodobnie zauważysz kilka rzeczy, 

które można było zrobić lepiej. Zaplanuj 

trochę czasu na przemyślenie tych obszarów 

przed rozpoczęciem nowego projektu. Na 

przykład, szczególnie irytujące mogło być 

dla Cebie modelowanie drzwi i okien – 

zatem ponownie obejrzyj samouczki online 

poświęcone tym operacjom. Nie pożałujesz 

tego, gdy zaczniesz pracę nad kolejnym 

projektem.
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Nowa era 
produktywności
Najważniejszym krokiem w projektowaniu z wykorzystaniem inteligentnych 
modeli jest ten pierwszy krok. Jego wykonanie jest związane z niewielkimi lub 
zerowymi kosztami początkowymi. Staje się to możliwe dzięki pojawieniu się 
systemu dostępu do oprogramowania bazującego na subskrypcji. Jako przykład  
weźmy program do projektowania budynków Autodesk Revit LT™, który jest 
idealnie dostosowany do potrzeb mniejszych firm. Wprowadza on inteligentne 
modele 3D do procesu projektowego oraz generuje dokumentację na wysokim 
poziomie. Możesz zacząć od bezpłatnej wersji próbnej, a potem kontynuować  
z miesięczną opłatą wynoszącą 79 euro, przy czym cena ulega obniżeniu  
w przypadku dłuższych umów. Subskrypcje pakietu Revit LT Suite obejmują 
oprogramowanie do projektowania i tworzenia dokumentacji AutoCAD® LT, 
dzięki czemu możesz go nadal używać do realizacji zadań i projektów,  
w przypadku których preferujesz stosowanie narzędzi 2D.

https://www.autodesk.pl/products/revit-lt/overview
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Pracownicy małych firm są zdania, że oprogramowanie Revit LT daje im to, 
czego potrzebują, aby móc tworzyć wyjątkowe projekty i uzyskać przewagę 
konkurencyjną.

Już dzisiaj zacznij wdrażać BIM. Wystarczy realizacja kilku projektów, aby  
z pewnością zauważyć wzrost produktywności, wydajności i satysfakcji klienta, 
dzięki którym tak wiele firm podobnych do Twojej wybrało inteligentne modele 
3D jako podstawową metodę pracy.

„Używamy Revit LT i to naprawdę działa w naszym przypadku, ponieważ 
funkcjonujemy na mniejszym segmencie rynku. Możemy tworzyć niezwykłe 
projekty wiedząc, że mamy możliwość rozwiązania problemów przed 
rozpoczęciem budowy … intensywnie promujemy informację o tym, że 
pracujemy w 3D … udało się nam pozyskać wiele zleceń dzięki obrazom 
3D.” Vanessa Bizzell, założyciel i właściciel Bluemouse Ltd, Sheffield, Wielka Brytania
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Gotowy, aby przejść na BIM?  
Zrób krok w kierunku 3D – zacznij pracę  
z Revit LT.

W N I O S K I

https://www.autodesk.pl/products/revit-lt/overview
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