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

TREND 1

„Dzięki oprogramowaniu Autodesk® BIM 
360® Design do współpracy z zespołami 
znajdującymi się w dowolnym miejscu 
odnotowujemy w projektach BIM 
opartych na chmurze wzrost wydajności  
sięgający 25%”.
Anthony Woodsford, wspólnik/kierownik ds. BIM,  
Corstorphine + Wright

Branża architektury, inżynierii i budownictwa jest gotowa na technologie współpracy BIM TREND 1
Początkowo w rozwiązaniach BIM kładziono nacisk 
przede wszystkim na modelowanie, obecnie główną rolę 
zaczynają odgrywać informacje. Koncentrując się na 
danych i coraz bogatszych możliwościach łatwiejszego 
ich udostępniania, zespoły projektowe mogą 
współpracować w sposób nieosiągalny tradycyjnymi 
metodami.

Wzajemnie powiązane narzędzia BIM wykorzystujące 
rozwiązania chmurowe stopniowo zastępują 
interoperacyjne systemy CAD w roli platformy 
zarządzania i optymalizacji w pracach projektowych  
i budowlanych — teraz możemy mówić o połączonych 
procesach BIM. Od samego początku centralnym 
obiektem jest projekt, a nie poszczególne pliki czy 
aplikacje. Technologia ułatwia zespołom wzajemną 
komunikację i korzystanie z bogatego zestawu 
informacji z dowolnego miejsca.

Na przykład stosowanie rozwiązań chmurowych 
pozwala łączyć dane, systemy, projekty i zespoły  
w celu zapewnienia nieprzerwanej komunikacji oraz 
natychmiastowego dostępu do najnowszych plików, 
projektów i prac. W epoce stałej łączności z Internetem 
współpraca w ramach projektu może się odbywać 
w czasie rzeczywistym, a zespoły międzynarodowe 
z różnych stref czasowych mogą przekazywać sobie 
obowiązki zapewniając tym samym całodobową pracę.

1

Czym są
połączone procesy

Pojedyncze, wiarygodne 
źródło danych w całym 
cyklu projektowym

Dodatkowa moc 
obliczeniowa 
wspomagająca tworzenie 
symulacji i wizualizacji 
(AR/VR)

Dostęp do danych 
projektowych w każdej 
chwili oraz z dowolnego 
miejsca i urządzenia

Pogłębione analizy 
wspomagające 
podejmowanie 
świadomych decyzji  
i planowanie  
w przyszłych projektach

Interdyscyplinarna 
współpraca rozproszonych 
geograficznie zespołów  
w czasie rzeczywistym



CZTERY TRENDY ROZWOJU WSPÓŁPRACY W BRANŻY ARCHITEKTURY, INŻYNIERII I BUDOWNICTWA | 03

W podejściu BIM współpraca to więcej niż 
tylko wymiana informacji. To również ludzie 
w zespołach projektowych 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. Odpowiednie 
rozwiązanie chmurowe pozwala integrować 
procesy w całym cyklu projektowym 
obejmującym planowanie, projektowanie, 
budowę i eksploatację. Przechowywanie 
danych w chmurze eliminuje bariery 
komunikacyjne i współpraca projektowa może 
się odbywać w dowolnym miejscu i czasie. 
Ułatwia to zminimalizowanie przestojów  
i ograniczenie liczby poprawek.

68% 60%
architektów i inżynierów 

docenia kluczowe znaczenie 
technologii chmurowych 

i połączonych

architektów i inżynierów zna 
możliwości chmurowych analiz 

wydajności, a blisko dwie trzecie 
(64%) spośród znających te 
możliwości obecnie z nich 

korzysta
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możliwości obecnie z nich 

korzysta

TREND 2

Chmurowe platformy współpracy umożliwiają realizację 
procesów BIM i sprostanie wymogowi sprawnej komunikacji

TREND 3

„Prowadzenie firmy w przyszłości będzie 
charakteryzowało efektywne przekazywanie 
informacji pomiędzy podmiotami 
joint venture a partnerami projektu. 
Oprogramowanie BIM 360 Design tę 
przyszłość urzeczywistnia już dziś”

Leo Gonzales, Newman Architects

Współpraca w chmurze4

Przy realizowaniu projektów coraz ważniejsza jest 
współpraca
Popularność zyskują modele realizacji projektów 
wymagające współpracy, takie jak „zaprojektuj  
i zbuduj”, partnerstwa joint venture, zintegrowana 
realizacja projektu (IPD) i partnerstwa publiczno-
prywatne (PPP) oraz umowy zespołowe. Poza 
fazą projektowania łańcuchy dostaw produktów 
budowlanych są coraz częściej międzynarodowe 
czy wręcz globalne.2 

Przy realizowaniu projektów coraz ważniejsza jest 
współpraca, dlatego potrzebne są nowe sposoby 
wspólnego działania. Firmy projektowe i budowlane 
starają się wprowadzać alternatywne sposoby 
organizacji zespołów, takie jak partnerstwa joint-
venture, a ostateczni użytkownicy wypróbowują 
metody pracy w wielkich salach, wiążące się 
z zebraniem pracowników w jednej lokalizacji 
oraz pracą na wspólnych serwerach. Zespoły 
rozproszone po całym świecie poszukują natomiast 
sposobów skuteczniejszej komunikacji. 

Ponieważ różne rodzaje realizacji projektów oparte 
na współpracy stają się standardem i ciągle się 
zmieniają, musi rozwijać się też technologia, 
która wspomaga pracę współpracujących ze sobą 
zespołów. 

Doświadczenie z modelami realizacji projektów opartymi 
na współpracy oraz chęć wykorzystania takich modeli3*

„Dzięki współpracy w BIM 360 Design  
uzyskaliśmy 90% obniżkę kosztów  
i zaoszczędziliśmy 20% czasu  
w projekcie dla Brown University New 
Engineering Research Center (IPD)”.
Paul McGilly, BuroHappold

76% 30% 18% 17% 3%
35% 39% 57% 43%13%

Zaprojektuj  
i zbuduj

Nie mam 
doświadczenia, ale 

chcę je zdobyć

Mam 
doświadczenie

Spółka joint-
venture

Partnerstwo 
publiczno-
prywatne

Zintegrowana 
realizacja 
projektu

Umowy 
zespołowe



Usługi chmurowe całkowicie zmieniły metody 
współpracy. Firma Gartner spodziewa się, że 
do 2020 r. rynek usług chmurowych osiągnie 
na świecie wartość 260,2 mld USD. Firma 
International Data Corporation uważa, że 
firmy wydadzą na transformację cyfrową 
oszałamiającą kwotę 2 bln USD. Według 
raportu SmartMarket5 98% ankietowanych 
stwierdziło, że używa w swoich projektach 
BIM chmurowego rozwiązania do współpracy. 
Branża architektury, inżynierii i budownictwa 
z otwartymi ramionami przyjęła technologie 
chmurowe oraz rozwiązania do współpracy  
i zarządzania danymi. Usługi chmurowe stały 
się wszechobecne we wszystkich aspektach 
życia. Przyzwyczailiśmy się do błyskawicznej 
komunikacji, 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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„Czy dzielą mnie od kogoś dwa metry, czy 
dwa tysiące kilometrów — współpraca 
przebiega tak samo sprawnie. Możemy 
więcej zaprojektować, usuwać błędy  
i kontynuować realizację zadań”.
Corey Ochsner, Fentress Architects

Chmura to gotowe rozwiązanie

TREND 4

98% 63%
ankietowanych używa 

w swoich projektach BIM 
chmurowego rozwiązania 

do współpracy

używa chmurowego systemu 
do współpracy

82%
klientów znacząco inwestujących 

w rozwiązania do współpracy 
odnotowało zwrot z inwestycji

6
Używanie chmurowych platform współpracy przy 
projektowaniu budynków



Obraz za zgodą firm Hennebery Eddy i Fentress Architects

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 branży 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 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 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, czaty i uwagi 
dotyczące projektów. Niezwykle ważne jest, aby 
członkowie zespołu mieli dostęp do tych informacji 
z każdego miejsca i na dowolnym urządzeniu. 
Potrzebna jest współpraca między właścicielem 
budynku oraz wszystkimi członkami zespołu: firmą 
architektoniczną, generalnym wykonawcą oraz 
pozostałymi partnerami projektu.

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 kolizje 
danych są identyfikowane odpowiednio wcześnie 
i możliwe jest wspólne wypracowanie rozwiązania 
odpowiedniego dla całego zespołu z wyprzedzeniem. 
Takie współdziałanie przekłada się na realne 
oszczędności i nie byłoby możliwe bez rozwiązań do 
współpracy dostępnych z dowolnego miejsca.
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PRZECZYTAJ KOLEJNY E-BOOK  >

9 korzyści sprawnej 
współpracy projektowej 



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI   >

Porozmawiaj z przedstawicielem 
handlowym

WYPRÓBUJ TERAZ      >

Wersja testowa BIM 360 Design

WYPRÓBUJ TERAZ      >

Wersja testowa BIM 360 Docs

Dowiedz się więcej 
o rozwiązaniu 
Autodesk 
umożliwiającym 
sprawną współpracę 
projektową

Oprogramowanie BIM 360 Design umożliwia współpracę 
projektową i zarządzanie danymi w całym cyklu projektowania. 
Pozwala zespołom na bezpieczną pracę nad modelem Revit  
w ramach jednej firmy lub różnych firm oraz kontrolowanie 
wymiany danych. To rozwiązanie zapewnia sprawną koordynację 
wyników prac, wizualizację zmian, śledzenie postępów w projekcie 
i zarządzanie błędami, a w efekcie osiągnięcie lepszych wyników.

BIM 360 Docs to chmurowe rozwiązanie do zarządzania dokumentami, które 
umożliwia wyszukiwanie, publikowanie, recenzowanie i zatwierdzanie informacji 
projektowych oraz zarządzanie nimi na wspólnej platformie o nieograniczonej 
przestrzeni do przechowywania danych. Dzięki dostępowi do aktualnych 
informacji z każdego miejsca i w dowolnym momencie zespoły mogą zmniejszyć 
liczbę błędów, podejmować świadome decyzje i poprawić wyniki.

https://www.autodesk.pl/campaigns/bim360/meet-your-account-manager
https://bim360.autodesk.com/bim-360-design-trial/
https://info.bim360.autodesk.com/bim-360-docs#
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1. CONNECTED BIM FOR BUILDING DESIGN, AUTODESK, 2018

2. IMPROVING BUILDING INDUSTRY RESULTS THROUGH INTEGRATED PROJECT DELIVERY AND BUILDING 
INFORMATION MODELING, AUTODESK, 2008

3. LEADING THE FUTURE OF BUILDING: CONNECTING TEAMS, DODGE DATA & ANALYTICS, SMARTMARKET BRIEF, 
2018

4. LEADING THE FUTURE OF BUILDING: CONNECTING DESIGN INSIGHT, DODGE DATA & ANALYTICS, 
SMARTMARKET BRIEF, 2018

5. LEADING THE FUTURE OF BUILDING: CONNECTING TEAMS, DODGE DATA & ANALYTICS, SMARTMARKET BRIEF, 
2018

6. LEADING THE FUTURE OF BUILDING: CONNECTING TEAMS, DODGE DATA & ANALYTICS, SMARTMARKET BRIEF, 
2018

*   DANE NA WYKRESACH W TYM E-BOOKU ILUSTRUJĄ WYNIKI Z PUBLIKACJI „DODGE DATA & ANALYTICS” 
SMARTMARKET BRIEF OPARTEJ NA BADANIU AMERYKAŃSKICH ARCHITEKTÓW, INŻYNIERÓW, WYKONAWCÓW 
OGÓLNYCH I WYKONAWCÓW SPECJALISTYCZNYCH, KIEROWNIKÓW DS. BIM I IT, MAJĄCYM NA CELU 
OKREŚLENIE ZAKRESU I ZNACZENIA CHMUROWYCH ROZWIĄZAŃ DO WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCYCH BIM


