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3 fundamentalne przemiany, z którymi musi się zmierzyć Twoja firma



3

na ograniczanie zużycia takich surowców. Potrzeba 
uwzględniania w projektach wymogów ekologicznych 
przekłada się na wzrost wykorzystania materiałów 
budowlanych poprawiających parametry użytkowe 
budynków i infrastruktury w całym cyklu eksploatacji. 

Nie powinno też dziwić, że klienci oczekują od 
wykonawców coraz więcej przy jednoczesnym 
zmniejszaniu budżetów. W końcu oni też mają ograniczone 
możliwości finansowe, przez co dążą do uzyskiwania 
maksymalnej wartości z realizowanych obiektów przy 
minimalizacji kosztów budowy i utrzymania. 

Ostatnim źródłem presji są instytucje regulacyjne  
i stowarzyszenia branżowe, które doceniają ogromną 
wartość technologii modelowania informacji o budynku 
(BIM) z punktu widzenia informacji projektowych, 
dokumentacji danych i potencjału współpracy. Od 
wykonawców krajowych i międzynarodowych coraz 
powszechniej oczekuje się stosowania metod BIM. Nawet 
w krajach, gdzie nie jest to oficjalnie wymagane, coraz 
więcej przedsiębiorstw przechodzi na procesy BIM, aby 
zwiększać wydajność realizacji projektów, skuteczniej 
zarządzać zasobami i osiągać maksymalną wartość 
inwestycji. Co równie ważne, korzystanie z technologii 
BIM często jest obecnie wymaganiem stawianym przez 
klientów.

Już 54% ludności świata mieszka  
w obszarach miejskich, a według raportu 
ONZ w roku 2050 r. proporcja ta wzrośnie 
do 66%. Prognozy wskazują, że z powodu 
postępującej urbanizacji i ciągłego 
wzrostu światowej populacji liczba 
mieszkańców ośrodków miejskich może 
do roku 2050 wzrosnąć o 2,5 miliarda. 

Firmy z branży architektury, inżynierii i budownictwa 
(AEC) zmuszone są wciąż zwiększać efektywność realizacji 
zleceń publicznych i prywatnych, aby dotrzymywać kroku 
zapotrzebowaniu na zasoby mieszkaniowe, szkoły i placówki 
ochrony zdrowia w coraz bardziej zatłoczonych miastach. 
Konieczna jest też ciągła rozbudowa infrastruktury 
komunalnej i transportowej do obsługi mieszkańców  
i przewozu towarów. 

Z drugiej strony rosną koszty wielu surowców i zasobów 
pochodzenia naturalnego niezbędnych do prowadzenia 
prac budowlanych, w tym ropy naftowej, gazu ziemnego 
i drewna. W miarę jak klienci zaczynają zwracać większą 
uwagę na problemy klimatyczne, rośnie dodatkowa presja 

Przemiana 1.

ROSNĄCA PRESJA 
ZEWNĘTRZNA

Definiowanie reguł: 3 fundamentalne przemiany, z którymi musi się zmierzyć Twoja firma
Górny obraz dzięki East China Architectural 

Design & Research Institute

http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html
http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html


4

jako najpoważniejszą barierę na drodze do 
zwiększania produktywności. Współczesne prace 
projektowe i inżynieryjne w znacznej mierze wymagają 
współdziałania zespołów interdyscyplinarnych.  
W przypadku tradycyjnych procesów projektowych 
nierzadko trzeba ręcznie ustalać, czy posiadany model 
jest najnowszą wersją projektu — a jeśli nie, to trzeba 
dodatkowo czekać na przesłanie najnowszych wersji 
przez współpracowników.

Przedsiębiorstwo jest też zmuszone mierzyć  
z konkurencją z całego świata, a sposoby walki  
o rynek są zupełnie inne niż kiedyś. Przykładowo 
firmy z sektora energetyki lub transportu często 
konkurują na arenie międzynarodowej o przyznanie 
dużych projektów budowlanych. Oczywiście każdy 
uczestnik takich przetargów chce mieć po swojej 
stronie najlepszych pracowników. Podczas kryzysu 
gospodarczego wiele przedsiębiorstw nie mogło 
prowadzić rekrutacji na niezbędną skalę, a teraz staje 
w obliczu zaciekłej konkurencji.

Na presję wynikającą z czynników 
makroekonomicznych i oczekiwań 
klientów nakładają się też często 
problemy związane z działalnością samej 
firmy.

Pomimo starań znaczna część projektów przekracza 
swój termin i budżet. Badania pokazują, że 93% 
koordynatorów projektów budowlanych boryka się  
z projektami przekraczającymi terminy, a 85%  
z projektami wykraczającymi poza przydzielony 
budżet. W niektórych przypadkach przyczyną są późne 
zmiany wprowadzane przez klienta, ale często winę 
ponoszą nieefektywne procesy projektowe.
 
74% specjalistów z branży budowlanej ankietowanych 
w badaniu EIU stwierdziło, że starsza kadra 
kierownicza ich przedsiębiorstwa ma świadomość 
wyzwań związanych ze zwiększaniem produktywności. 
Co więcej, 32% specjalistów z branży budowlanej 
wskazało niedostateczną komunikację i współpracę 

Przemiana 2.

WZROST ZŁOŻONOŚCI 
I OCZEKIWAŃ WEWNĘTRZNYCH

MA OPÓŹNIENIA PRZEKRACZA BUDŻET

93% 85%

Badanie firmy Dodge Data & Analytics ujawniło 
poważne problemy z projektami budowy 

budynków:

Definiowanie reguł: 3 fundamentalne przemiany, z którymi musi się zmierzyć Twoja firma

„Czynniki obniżające produktywność po części 
wynikają z sytuacji na rynku. Nie chodzi tu tylko  
o rosnące oczekiwania i kurczące się budżety 
klientów. Coraz poważniejszy niedobór 
wykwalifikowanego personelu, niewielka skala 
prac budowlanych, coraz większa konkurencja — 
wszystko to zmusza firmy budowlane do przyjmowania 

projektów z minimalnymi marżami”.

Michael Skelton
dyrektor ds. strategii rynkowej 
AECOM

https://www.construction.com/news/study-reveals-best-practices-improve-construction-performance-aug-2016
https://www.eiuperspectives.economist.com/strategy-leadership/rethinking-productivity-across-construction-industry
https://www.construction.com/news/study-reveals-best-practices-improve-construction-performance-aug-2016
https://www.eiuperspectives.economist.com/strategy-leadership/rethinking-productivity-across-construction-industry
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w Internecie rzeczy. Można by na przykład projektować 
ekologiczne i energooszczędne budynki z zewnętrzną 
powłoką, które potrafiłyby automatycznie reagować na 
położenie i natężenie słońca i dynamicznie zmieniać 
strukturę powłoki dla optymalnego gospodarowania 
światłem i ciepłem. Z kolei czujniki wbudowane 
w bramki i znaki drogowe mogłyby gromadzić 
i analizować dane na temat ruchu drogowego, 
ułatwiając służbom drogowym wczesne reagowanie na 
korki lub wypadki na drogach szybkiego ruchu.
 
Doskonałą okazję do usprawniania metod współpracy 
oraz procesów dopracowywania i analizowania 
projektów stwarzają też usługi przetwarzania  
w chmurze, które szybko stają się nieodzownym 
elementem procesu projektowego. Usługi 
chmurowe ułatwiają ocenę dostępnych wariantów 
projektów i wybieranie rozwiązań spełniających 
najważniejsze kryteria projektu. Platformy chmurowe 
umożliwiają rozproszonym geograficznie zespołom 
wygodną współpracę nad modelami w czasie 
rzeczywistym. Wprowadzanie i koordynowanie 
informacji bezpośrednio przez uczestników 
projektu odpowiedzialnych za różne jego aspekty 

pozwala zwiększać efektywność projektowania, 
poprawiać jakość i ograniczać ryzyko i niepewność 
co do oczekiwanej żywotności budynku lub obiektu 
infrastruktury. 

Ciągłe wprowadzanie nowych technologii należy 
traktować jako zjawisko pozytywne dla całej firmy. 
Dzięki nowym technologiom można automatyzować 
procesy ręczne, wydatnie zwiększać wydajność 
procesów projektowych, usprawniać liczne aspekty 
działalności i poprawiać wyniki finansowe. Co więcej, 
dzięki nowoczesnym modelom biznesowym każde 
przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości, może już 
dziś odnosić korzyści z wprowadzania tych innowacji.

Znamy już globalne trendy oraz wyzwania dla całej 
branży i poszczególnych firm w niej działających. Pora 
zadać sobie pytanie: jak ważne jest dla Twojej firmy 
bardziej ekonomiczne, efektywne i zrównoważone 
realizowanie projektów budowy infrastruktury 
i budynków? Czy doceniasz już konieczność 
wprowadzania nowych narzędzi i procesów, które 
pozwolą zoptymalizować działalność firmy i utorują jej 
drogę do skuteczniejszego konkurowania na rynku?

Nowe technologie cyfrowe 
rewolucjonizują wszystkie sektory 
gospodarki i branża AEC nie jest w tym 
względzie wyjątkiem. 

Technologia odgrywa ważną rolę w kształtowaniu 
podejścia do projektowania, przygotowywania  
i budowania dróg, budynków, mostów i innych 
obiektów infrastruktury. Najnowsze technologie 
otwierają drogę do radykalnej transformacji metod 
realizacji projektów. 

Wyobraź sobie swoich klientów, którzy stoją  
w miejscu planowanej budowy i dzięki narzędziom do 
rejestrowania obrazów i rozszerzonej rzeczywistości 
widzą, jak projektowana budowla będzie wyglądać 
w istniejącym otoczeniu. Zastanów się, jak ogromne 
korzyści dla efektywnego zarządzania budynkami 
i infrastrukturą mogłoby przynieść projektowanie 
przyszłych obiektów z wykorzystaniem danych 
gromadzonych i analizowanych w czasie rzeczywistym 
przez narzędzia i czujniki komunikujące się  

Przemiana 3.

REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA

Definiowanie reguł: 3 fundamentalne przemiany, z którymi musi się zmierzyć Twoja firma
Obraz dzięki firmie LPO Arkitekter 

http://www.aecmag.com/59-features/1178-iot-impact
http://www.aecmag.com/59-features/1178-iot-impact
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ZMAGANIA Z PROCESAMI 
PROJEKTOWYMI
Jak wyrwać się z 4 najgroźniejszych pułapek nieefektywności
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Obraz dzięki firmie Kelprojektas

Programy CAD 2D mają oczywiście swoje zastosowania, 
ale nie są optymalnym narzędziem do projektowania 
koncepcyjnego ani szybkiego prototypowania, przez 
co utrudniają analizowanie wszystkich dostępnych 
wariantów projektów. 

Fundamentem bardziej innowacyjnych procesów 
projektowych jest projektowanie oparte na modelu, 
polegające na połączeniu wszystkich danych 
projektowych w inteligentny model 3D projektu. 
Projektanci, inżynierowie i inni uczestnicy projektu 
korzystają z takiego wspólnego modelu w całym 
procesie projektowania, a docelowo również 
eksploatacji obiektu. W miarę dopracowywania 
projektu przez projektantów i inżynierów dane modelu 
stają się coraz bardziej szczegółowe.

Wraz ze wzrostem złożoności projektu zalety 
projektowania opartego na modelu stają się 
ewidentne. Szczegółowy model pozwala łatwiej 
identyfikować alternatywne rozwiązania projektowe  

Wiesz już, że nadeszła pora przejścia na bardziej efektywne metody pracy. 
Na szczęście technologie i praktyki niezbędne dla takiej transformacji 
już istnieją. Wystarczy skorzystać z dostępnych narzędzi i opracować 
inteligentne metody działania w całym procesie projektowym, aby wyrwać 
się z najgroźniejszych pułapek nieefektywności. 

Pułapka 1.

OGRANICZONY WIDOK DWUWYMIAROWY

i sprawdzać wykonalność różnych podejść na 
wczesnym etapie projektowania, a dzięki temu w porę 
korygować ewentualne błędy, które w dalszych fazach 
prac mogłyby być bardzo kosztowne. 

Inżynierowie mogą modelować różne rodzaje 
skrzyżowań i konfiguracje jezdni. Na podstawie 
symulacji można wyświetlać rzeczywiste natężenie 
ruchu o różnych porach dnia i sprawdzać skuteczność 
możliwych rozwiązań. Z kolei architekci mogą na 
cyfrowym modelu budynku analizować parametry 
termiczne i dostęp światła dziennego, aby tworzyć 
zdrowsze pomieszczenia. 

Podobne analizy można stosować przy podejmowaniu 
większości decyzji w całym procesie projektowania  
i realizacji, dzięki czemu wyniki prac są znacznie 
bardziej przewidywalne. Wszystko to zwiększa 
szybkość i efektywność procesów, umożliwiając 
skoncentrowanie się na podstawowym zadaniu firmy: 
dostarczaniu wysokiej jakości projektów.

Zmagania z procesami projektowymi: jak wyrwać się z 4 najgroźniejszych pułapek nieefektywności
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Pozwala to w prosty sposób udostępniać materiały 
robocze wszystkim zainteresowanym i dopilnować, 
aby każdy koncentrował się na właściwym obszarze. 
Każdy uczestnik projektu na bieżąco widzi zmiany 
wprowadzane przez współpracowników i może je 
uwzględniać w swoich decyzjach. Można nawet 
zapraszać wykonawców do weryfikowania modelu od 
strony wykonalności budowlanej, aby projekty były 
realistyczne już od najwcześniejszych etapów prac.
 
W związku z tym, że każdy uczestnik projektu ma 
teraz dostęp do modelu z dowolnej lokalizacji, 
zespoły mogą sprawnie współpracować bez 
konieczności przebywania w jednym pomieszczeniu. 
Umożliwia to stosowanie podejść opartych na 
współdziałaniu z partnerami, takich jak zintegrowany 
proces inwestycyjny, inicjatywy joint venture czy też 
zdalne angażowanie wybranych specjalistów  
z całego świata. 

Poszczególne elementy projektowanego 
budynku lub obiektu infrastruktury 
mają rację bytu jedynie jako całość, 
więc po co projektować je osobno? 

Usprawniona współpraca z członkami zespołu o 
różnych specjalizacjach już od najwcześniejszych 
etapów projektu pozwala od samego początku 
zapewnić wykonalność każdego aspektu projektu,  
a tym samym poprawiać jakość.

Centralnym miejscem pracy nad modelem 3D 
jest platforma chmurowa, dzięki której wszyscy 
mogą równolegle rozwijać ten sam model w czasie 
rzeczywistym. 

Pułapka 2.

PROJEKTOWANIE W IZOLACJI

Zmagania z procesami projektowymi: jak wyrwać się z 4 najgroźniejszych pułapek nieefektywności
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Podczas spotkań z klientami i prezentacji dla mieszkańców 
można nałożyć wizualizację 3D na model istniejącej 
lokalizacji, tworząc realistyczny obraz docelowego budynku 
lub obiektu infrastruktury w faktycznym miejscu budowy. 
Można nawet zaprosić klientów lub okolicznych mieszkańców 
na wirtualny spacer. Wizualizacja 3D osadzona w kontekście 
istniejącego otoczenia i wzbogacona o informacje składające 
się na model pozwala w przekonujący i zrozumiały sposób 
wyjaśniać projekt osobom niebędącym projektantami ani 
technikami. Można nawet nanosić bezpośrednio na modelu 
uwagi zgłaszane podczas spotkań, a następnie wyświetlać 
i ponownie analizować zmodyfikowany model, aby szybciej 
wypracować zgodne stanowisko.

Wizualizacje 3D mogą też służyć za podstawową metodę 
komunikowania planów osobom, które będą używać 
tworzonych budynków lub infrastruktury. Na przykład 
podczas projektowania stanowisk zabiegowych dla 
szpitala można pokazywać projekty pielęgniarkom w celu 
poznania ich opinii. Pozwoli im to bez trudu wyobrazić sobie 
wygląd docelowych stanowisk. Można też krok po kroku 
przeprowadzić wykonawców przez kolejne fazy projektu 
jeszcze przed rozpoczęciem budowy, co pozwoli im ustalić 
najbardziej efektywne podejście do prowadzenia prac.

Żyjemy w świecie, gdzie trójwymiarowe 
gry komputerowe i filmy wypełnione 
materiałami generowanymi 
komputerowo są na porządku dziennym, 
więc używanie w projektach mało 
przekonujących rysunków 2D to 
przeżytek. 

Szczegółowe renderingi 3D pozwalają tworzyć imponujące 
wizualizacje koncepcji projektowych, aby przekonać do 
projektu nawet najbardziej sceptycznych klientów.

Nawet najmniejsza firma może dziś tworzyć szczegółowe 
modele projektów z pełnymi renderingami 3D  
i interaktywnymi symulacjami, co pozwala lepiej pokazywać 
docelowy wygląd obiektu klientom i mieszkańcom. 
Wizualizacje są cennym narzędziem nie tylko przy 
początkowym negocjowaniu kontraktu, ale również przy 
omawianiu szczegółów na wszystkich etapach procesu 
projektowania i realizacji. Z kolei czytelne pokazanie wpływu 
budynku, drogi czy innej inwestycji na życie okolicznych 
mieszkańców pozwala przyspieszyć proces planistyczny.

Zmagania z procesami projektowymi: jak wyrwać się z 4 najgroźniejszych pułapek nieefektywności

Pułapka 3.

NIEPRZEKONUJĄCE I NIEZROZUMIAŁE 
PREZENTACJE

Obraz dzięki instytutowi BIAD

„Renderingi i wirtualne spacery z naszych 
projektów zdecydowanie robią duże wrażenie 

na klientach i potencjalnych klientach. Dla 
nas jednak najważniejsze jest to, że stanowią 

one najskuteczniejszy sposób przekazywania 
informacji o projekcie i świadczenia najwyższej 

klasy usług projektowych i inżynieryjnych”.

Lee Kopsaftis
Dyrektor ds. usług AEC

DLB

https://www.autodesk.com/solutions/bim/hub/dlb-uses-virtual-design-simulations-for-better-project-communication
https://www.autodesk.com/solutions/bim/hub/dlb-uses-virtual-design-simulations-for-better-project-communication
https://www.autodesk.com/solutions/bim/hub/dlb-uses-virtual-design-simulations-for-better-project-communication
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modelu projektowego. Dane w postaci chmury 
punktów pozwalają wprowadzać szczegółowe pomiary 
ukształtowania terenu i precyzyjne reprezentacje 
konkretnych obiektów, w tym latarni, krawężników, 
kanałów burzowych, poręczy, znaków i roślinności, 
a nawet odstępy i złożoność kładek i przejść 
podziemnych.

Możliwość tworzenia modelu projektowego 
dostosowanego do rzeczywistych uwarunkowań  
i otoczenia obiektu pozwala projektantom i inżynierom 
dostarczać znacznie lepsze projekty. Gdy wizja projektu 
jest od samego początku jasna i realistyczna, można 
pracować szybciej, taniej i bardziej inteligentnie.

Konwencjonalne wyrysy geodezyjne 
są czasochłonne, a wprowadzanie 
wyników do programów projektowych 
często trwa jeszcze dłużej. Z tego 
względu projektanci nie zawsze mają 
jednoznaczny obraz rzeczywistych 
uwarunkowań projektu. 

Wykorzystanie pomiarów laserowych metodą LiDAR 
pozwala bezpośrednio rejestrować dane przestrzenne 
otoczenia projektu na podstawie zdjęć, skanów 
laserowych, istniejących danych geoprzestrzennych 
i geodezyjnych oraz innych źródeł, a następnie 
włączać wszystkie te informacje o położeniu do 

Zmagania z procesami projektowymi: jak wyrwać się z 4 najgroźniejszych pułapek nieefektywności
Obraz dzięki firmie WERFAU

Pułapka 4.

PROJEKTY ODERWANE 
OD RZECZYWISTOŚCI

Przebudowa Okręgowego Szpitala Klinicznego w Krasnojarsku w Rosji
Wydajne procesy projektowe w połączeniu z komunikacją między zespołami pozwalają przyspieszyć 

kluczowe procesy nawet o 60%, jednocześnie wspomagając zespół w eliminowaniu konfliktów 
projektowych.

https://www.autodesk.com/solutions/bim/hub/2016-entry-58
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ŁĄCZENIE WSZYSTKIEGO 
W CAŁOŚĆ
Pora działać
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Trend przechodzenia na technologię BIM jest dziś 
bardzo wyraźny. W niektórych krajach podejście BIM 
jest już oficjalnym wymaganiem, a w innych firmy 
powszechnie wprowadzają procesy BIM z własnej 
inicjatywy. Mało kto decyduje się na powrót do 
starych metod, gdy już spróbuje podejścia BIM. Co 
więcej, wielu klientów oczekuje od swoich partnerów 
znajomości technologii BIM. Jak wykazują badania, 
81% amerykańskich firm uwzględnia przy dobieraniu 
zespołów projektowych gotowość do obsługi 
procesów BIM. Przejście na wydajniejsze procesy 
projektowe oparte na modelach ma więc nie tylko 
kluczowe znaczenie dla zdobywania klientów, ale 
też z dnia na dzień staje się niezbędnym elementem 
działalności. 

Znasz już czynniki stanowiące siłę napędową transformacji zachodzących w skali całej 
branży i pojedynczych przedsiębiorstw, jak również nowe możliwości, jakie otwiera 
wykorzystanie najnowszych technologii do przechodzenia na wydajniejsze procesy oparte 
na modelach. Korzyści z wprowadzenia tych zmian są znaczące i niezaprzeczalne, ale 
dlaczego warto działać już teraz, zamiast odkładać tę decyzję na przyszłość?

ZDOBYWAJ WIĘCEJ ZLECEŃ

W praktyce może to oznaczać lepszą pozycję  
w przetargach, jednak stosowanie metod BIM 
pozwala też wyróżnić firmę w prezentacjach dla 
klientów, szczególnie w krajach, gdzie nie jest 
jeszcze wymagane. Doświadczenie z technologią BIM 
zwiększa również konkurencyjność firmy na rynku 
globalnym, zwłaszcza w przypadku krajów, gdzie  
z braku lokalnych instytucji normalizacyjnych często 
stosuje się standardy międzynarodowe.

Gotowość do pracy metodami BIM bardzo ułatwia 
spełnianie wymagań klientów i przepisów  
branżowych. Z kolei rynek projektów 
niewymagających technologii BIM będzie się 
zapewne kurczył, a przy tym stawał jeszcze bardziej 
konkurencyjny. 

Łączenie wszystkiego w całość: pora działać

• Amerykańska Administracja Usług Publicznych (GSA), będąca 
największym w kraju właścicielem przestrzeni komercyjnej, oraz 
Korpus Inżynieryjny Armii Stanów Zjednoczonych wymagają 
używania technologii BIM przy wszystkich większych projektach.

• Używanie technologii BIM na poziomie 2 jest wymagane we 
wszystkich projektach publicznych w Wielkiej Brytanii, aby 
ograniczać koszty inwestycji, skracać czasy realizacji  
i minimalizować emisje.

• Niemcy planują do roku 2020 wprowadzić obowiązek stosowania 
metod BIM.

• Grupa zadaniowa UE ds. BIM planuje ujednolicić wykorzystanie 
technologii BIM w zleceniach publicznych w całej UE. Kraje 
wprowadzające częściowe wymaganie używania metod BIM to 
m.in. Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia i Włochy.

• Instytucje publiczne w Australii i wielu krajach azjatyckich,  
w tym Singapurze i Chinach, coraz powszechniej korzystają  
z technologii BIM.

• W Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich używanie 
metod BIM jest obowiązkowe przy projektowaniu budynków 
przekraczających 20 pięter.

Klienci coraz częściej wymagają stosowania technologii 
BIM w zlecanych projektach, a odgórne nakazy rządowe 
wprowadzane w wielu krajach dodatkowo przyspieszają tempo 
zmian. Przykład:

Obraz dzięki firmie LPO Arkitekter 

http://bimforum.org/wp-content/uploads/2012/12/MHC-Business-Value-of-BIM-in-North-America-2007-2012-SMR.pdf
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Dysponując technologią BIM, firma może też oferować 
we własnym zakresie usługi, które obecnie zleca 
zewnętrznym konsultantom. Można na przykład używać 
narzędzi symulacyjnych do analizowania zużycia 
energii przez projektowany obiekt lub skorzystać ze 
specjalistycznych narzędzi analiz energetycznych 
modelu i oferować klientom nowe usługi analizy 
efektywności energetycznej projektowanych budynków 
lub obiektów infrastruktury. 

Po pomyślnym zakończeniu projektu można wręczać 
klientowi dokumentację projektu, która będzie 
najdokładniej odpowiadać faktycznie wykorzystanym 
modelom projektowym. Dysponując takimi modelami, 
klienci mogą wydajniej zarządzać gotowymi budynkami  
i obiektami infrastruktury. Te same modele mogą 
stanowić podstawę do przyszłych prac, a firma może 
wspomagać klienta w bieżącym aktualizowaniu modelu, 
aby odzwierciedlał wprowadzane zmiany. 

Procesy BIM niosą liczne korzyści 
w porównaniu z metodami opartymi na 
rysunkach dwuwymiarowych. 

Już od wczesnych faz projektu można jednoznacznie 
uzgadniać modele ze wszystkimi zainteresowanymi 
i wykrywać wszelkie problemy jeszcze na modelu 
komputerowym, a nie dopiero podczas budowy, 
co oznacza mniej błędów, żądań zmian i opóźnień. 
Wszystkie podejmowane decyzje są zapisywane 
w postaci cyfrowej, więc znacznie łatwiej jest 
wykorzystywać zdobyte doświadczenia w przyszłości. 
Oznacza to, że coraz więcej projektów będzie 
realizowanych w terminie i bez przekraczania budżetu, 
a w parze z rosnącą produktywnością będą szły większe 
zyski. 

WIĘKSZE ZYSKI

Uczestnicy badania przeprowadzonego wśród dużych firm 
z branży architektury, inżynierii i budownictwa wskazali 
następujące korzyści z technologii BIM:

Wprowadzenie procesów BIM pozwoli zwiększać produktywność  
i jakość pracy, przynosząc tym samym dodatkowe zyski. 

Łączenie wszystkiego w całość: pora działać

„Duże i małe firmy architektoniczne borykają się z małymi 
marżami zysku. Technologia BIM otwiera nowe kierunki 
zwiększania rentowności. Szybsze wykonywanie pracy to 
oczywiście jedna z korzyści, ale zwiększanie kontroli  
i wglądu w procesy dzięki podejściu BIM stwarza też inną 
okazję do rozwoju. Gdy przedsiębiorstwo całkowicie zapanuje 
nad technologią BIM, pojawi się możliwość uzyskiwania 
przychodów nie tylko z samego wykonania projektu, ale 
również za gwarancję dotrzymania określonych zobowiązań, 
takich jak czas przygotowania projektu lub koszt budowy”.

Phil Bernstein
Wiceprezes ds. relacji z branżami strategicznymi
Autodesk

FIRM ODNOTOWAŁO 
SPADEK KOŃCOWYCH 

KOSZTÓW BUDOWY 
O CO NAJMNIEJ 5% 

48%
FIRM ODNOTOWAŁO 

SKRÓCENIE TERMINÓW 
REALIZACJI PROJEKTÓW O 

CO NAJMNIEJ 5%

51%
FIRM ODNOTOWAŁO 

WZROST 
PRODUKTYWNOŚCI 

NAWET O 25%

31%

https://www.construction.com/about-us/press/Study-Finds-BIM-Offers-Substantial-Benefits-for-Construction-Industry.asp
http://bakerbaynes.com/wp-content/uploads/2017/02/definitive_guide_to_growing_your_firm.pdf
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projektów. Podobna część ankietowanych w innym 
badaniu stwierdziła, że wprowadzenie metod 
BIM przyniosło poprawę jakości i funkcjonalności 
końcowego projektu. Z punktu widzenia właścicieli 
obiektów stosowanie procesów BIM przynosi 
dodatkowe korzyści w postaci wydajniejszego 
długoterminowego zarządzania budynkami  
i infrastrukturą dzięki dostępności dokładnych  
i szczegółowych danych. 

Nie można wreszcie zapominać, że dla właścicieli 
obiektów czas to pieniądz. Jak wykazują badania, 
blisko połowa właścicieli stwierdziła skrócenie 
czasu realizacji projektów dzięki technologii BIM. 
Gdy klient jest zadowolony, łatwiej się z nim 
współpracuje, a w przyszłości może powrócić 
z dalszymi zleceniami i polecać firmę swoim 
partnerom. 

Gdy klienci poznają korzyści, jakie daje 
im technologia BIM używana w Twojej 
firmie, raczej nie będą szukać innego 
partnera do prac projektowych.

Proces projektowy obejmujący iteracyjne 
dopracowywanie koncepcji i generowanie 
realistycznych wizualizacji ułatwia jasne 
komunikowanie założeń projektowych oraz 
podejmowanie trafnych decyzji wspólnie z klientem. 
Wykorzystanie procesów projektowych opartych 
na modelu zmniejsza ryzyko rozbieżności między 
oczekiwaniami klienta a jego wymaganiami — lub 
oczekiwaniami jego własnych klientów.

Badanie przeprowadzone w firmach korzystających  
z technologii BIM wykazało, że 93% użytkowników tej 
technologii jest zadowolonych z jakości realizowanych 

Obraz dzięki firmie Aurecon.

ZATRZYMUJ KLIENTÓW

Łączenie wszystkiego w całość: pora działać

„Technologia BIM zmieniła oblicze całej branży, 
ponieważ jej prawidłowe wykorzystanie pozwala tworzyć 
lepsze budynki i oferować klientom większe korzyści. 
Wykorzystujemy rozwiązania BIM w pracy i staramy się 
pokazywać klientom, dlaczego są one takie ważne. BIM 
oznacza mniej niespodzianek w terenie, sprawniejszą 
współpracę i większą efektywność działania”.

Ruth Baleiko
Architekt
Miller Hull Partnership

Metody BIM wykorzystano w procesie dokumentowania, planowania i śledzenia postępów 
budowy stworzonego w australijskim Sydney podziemnego kompleksu rozrywkowo-

kulturalnego The Cutaway 
o kubaturze 75 000 metrów sześciennych. W ostatecznym rozliczeniu technologia BIM pozwoliła 

przyspieszyć realizację projektu o ponad 4 miesiące i zaoszczędzić przeszło 30 milionów USD.

https://c.ymcdn.com/sites/www.nibs.org/resource/resmgr/Docs/BIMSmartMarketReport.pdf
https://c.ymcdn.com/sites/www.nibs.org/resource/resmgr/Docs/BIMSmartMarketReport.pdf
https://www.dbia.org/resource-center/Documents/mcgrawhill2014managinguncertainty.pdf
http://bakerbaynes.com/wp-content/uploads/2017/02/definitive_guide_to_growing_your_firm.pdf
http://bimontherocks.com/2016-aec-excellence-infra-winners/
http://bimontherocks.com/2016-aec-excellence-infra-winners/
http://bimontherocks.com/2016-aec-excellence-infra-winners/
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DROGA DO SUKCESU FIRMY  
Z ROZWIĄZANIAMI BIM
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WPROWADZANIE ZMIAN

Przechodzenie na metody BIM wymaga zmian 
ról i zadań. Aby usprawnić działania w okresie 
przejściowym, warto zaplanować regularne szkolenia 
w połączeniu z dostępem do zasobów edukacyjnych 
na żądanie i dorywczą pomocą ze strony zespołu 
ekspertów BIM, którzy zapewnią dodatkowe 
wsparcie przy konkretnych projektach. To dobra 
okazja do rozwoju kultury organizacji poprzez 
zestawianie w zespołach młodszych pracowników  
z większą wprawą w modelowaniu parametrycznym 
oraz starszego personelu o większym doświadczeniu 
w realizacji projektów. 

W wielu organizacjach pierwszym krokiem jest 
opracowanie podręcznika BIM określającego 
standardy udostępniania informacji pozwalające 
zapewnić sprawną współpracę. Kluczowe znaczenie 
ma utworzenie centralnej bazy danych projektu, 
która będzie stanowić wspólny punkt odniesienia. 
Gdy dostępne są technologie mobilne i właściwy 
zestaw narzędzi, w projekcie mogą uczestniczyć 
partnerzy z całego świata, model zawsze będzie 
aktualny, a praca zespołowa będzie zawsze 
przebiegać sprawnie.

zebrać w jednym miejscu szczegółowe dane na temat 
usytuowania projektu w kontekście rzeczywistego 
otoczenia. Program ten ułatwia tworzenie wstępnych 
koncepcji projektowych i sprawdzanie możliwych opcji 
w procesie dopracowywania początkowych projektów 
modelu. Szczegółowy projekt modelu wraz  
z dokumentacją budowlaną można następnie wykonać 
w programie AutoCAD® Civil 3D®.

W kolekcji z zakresu architektury, inżynierii  
i budownictwa są też dostępne dodatkowe narzędzia 
umożliwiające tworzenie imponujących wizualizacji, 
które ułatwiają przekazanie wizji projektu klientom 
i partnerom. Można także korzystać z funkcji 
podnoszących jakość projektów, minimalizujących 
występowanie błędów i pominięć, usprawniających 
proces budowy i ułatwiających planowanie prac 
budowlanych. 

Mając subskrypcję kolekcji z zakresu architektury, 
inżynierii i budownictwa, można korzystać  
z odpowiednich narzędzi wtedy, gdy są one potrzebne, i 
rozpocząć przechodzenie na technologię BIM  
z pomocą naszej sieci partnerów. Zwiększaj efektywność 
współpracy z całym zespołem projektowym na 
przestrzeni całego cyklu życia projektu. Technologia 
BIM pozwala rozwijać projekt w sposób wspomagający 
tworzenie bardziej wydajnych, ekologicznych i trwałych 
budynków i obiektów infrastruktury. Kolekcja  
z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa ułatwia 
stosowanie tego podejścia za sprawą jasno określonych 
procesów opartych na współpracy projektowej. Podejście 
BIM może już dziś całkowicie odmienić sposób pracy 
w Twojej firmie, otwierając drogę do rozszerzania 
działalności i skuteczniejszego realizowania projektów.

Właśnie teraz jest najlepszy czas 
na przejście w kierunku procesów 
projektowych opartych na modelach, 
a naszą misją jest wspomaganie tej 
transformacji. 

Kolekcja Autodesk z zakresu architektury, inżynierii  
i budownictwa (AEC) umożliwia skuteczniejsze  
i wydajniejsze wprowadzanie procesów BIM opartych 
na modelowaniu 3D. Kolekcja AEC zapewnia dostęp do 
bogatego zestawu technologii BIM i zestawów narzędzi 
CAD, umożliwiając wprowadzanie zmian w sposób 
najlepszy dla Twojej firmy. Co więcej, większa zgodność 
operacyjna procesów projektowych opartych na modelach 
w połączeniu z potencjałem technologii mobilnych  
i chmurowych daje lepszy wgląd w przebieg wszystkich faz 
w całym cyklu projektowania.

Pierwszym krokiem może być ulepszenie istniejących 
procesów projektowych z użyciem dobrze już znanych 
narzędzi. Architekt czy też inżynier budownictwa może  
w programie Autodesk® Revit® rozwijać projekt od wstępnej 
koncepcji do szczegółowej dokumentacji budowlanej. Może 
w nim tworzyć inteligentne modele konstrukcji i w prosty 
sposób oceniać ich zgodność z przepisami budowlanymi 
i wymogami bezpieczeństwa. Może również dokładniej 
projektować instalacje mechaniczne, elektryczne i wodno-
kanalizacyjne, które będą lepiej dopasowane do elementów 
architektonicznych i strukturalnych.

Inżynier projektujący obiekty infrastruktury może 
rozpocząć pracę w programie Autodesk® InfraWorks®, aby 

Droga do sukcesu w biznesie z rozwiązaniami BIM
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„W niektórych budynkach o złożonej formie 
przestrzeń wewnętrzna jest oddzielona od formy, 

ale my wybraliśmy podejście zintegrowane” 
— mówi Zewo Zhou z Pekińskiego Instytutu 

Projektowania Architektonicznego (BIAD) 
realizującego projekt od strony architektonicznej. 

„Zewnętrzna powłoka z żeber konstrukcyjnych 
stanowi strukturę nośną budynku, a jednocześnie 

kształtuje dostęp światła do wnętrza. 
Technologia BIM ułatwiła ścisłą współpracę 

zespołu i uzyskiwanie danych niezbędnych do 
ukształtowania skomplikowanej formy budynku 

w sposób optymalizujący jego parametry”.

Phoenix International Media Center

„Wykorzystanie narzędzi BIM do 
planowania pozwoliło usprawnić niemal 
wszystkie nasze procesy” — mówi Kristin 

Lysebo, menedżer ds. BIM w projekcie 
InterCity. „Dzięki technologii BIM 
mogliśmy minimalizować wpływ projektu 

na środowisko, optymalizować prace 
projektowe we wszystkich specjalizacjach 

oraz formułować bardziej przejrzyste plany 
uwzględniające potrzeby wszystkich stron”.

Rambøll Sweco ANS

MOŻESZ JUŻ DZIŚ 
WYELIMINOWAĆ PRZYCZYNY 
NIEEFEKTYWNOŚCI STOJĄCE 
NA DRODZE DO SUKCESU 
FIRMY 

Kolekcja Autodesk z zakresu architektury, 
inżynierii i budownictwa obejmuje 
elastyczne i precyzyjnie dopasowane 
rozwiązania, które pomogą osiągnąć ten 
cel. Dowiedz się więcej z naszych filmów 
pokazujących, jak usprawnić procesy 
projektowania budynków i projektowania 
infrastruktury.

Obrazy dzięki BIAD i 
Rambøll Sweco ANS

https://www.autodesk.com/collections/architecture-engineering-construction/building-design
https://www.autodesk.com/collections/architecture-engineering-construction/infrastructure-design
https://www.autodesk.com/collections/architecture-engineering-construction/infrastructure-design
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