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Modelowanie informacji o budynku to metoda 
projektowania, budowy i obsługi budynków, 
która uwzględnia tworzenie i wykorzystywane 
inteligentnych modeli 3D. Specjaliści z branży 
budowlanej przyznają, że BIM może ograniczyć 
wiele z napotykanych przez nich wyzwań 
biznesowych, ułatwiając bardziej wydajną 
współpracę i zapewniając lepszy wgląd w projekt 
już na wcześniejszym etapie procesu projektowego 
i konstrukcyjnego. BIM stanowi również źródło 
znacznej przewagi konkurencyjnej dla firm  
i zapewnia wiele innych, długofalowych korzyści.

W jaki jednak sposób zapewnić maksymalny zwrot  
z inwestycji w BIM?

BIM to proces a nie oprogramowanie, a przejście 
od CAD do BIM obejmuje zmiany wykraczające 
poza zwykłą aktualizację aplikacji. Wybrany pakiet 
oprogramowania BIM w pełni zaś odpowiada za 
osiągnięte korzyści. Kolekcja Autodesk z zakresu 
architektury, inżynierii i budownictwa to wydajny 
zestaw narzędzi BIM, który zwiększa możliwości 
BIM dzięki współdziałającemu oprogramowaniu 
i usługom. Krótko mówiąc, Autodesk BIM daje 
możliwości, aby osiągać więcej.

Dowiedz się, w jaki sposób kolekcja AEC 
maksymalizuje inwestycję w BIM.

Czym jest kolekcja Autodesk z zakresu 
architektury, inżynierii i budownictwa?

Kolekcja AEC to bogate portfolio 
współdziałającego oprogramowania BIM  
i CAD. W każdej chwili można pobrać  
i zainstalować dowolny produkt z kolekcji — 
czy to do sporadycznego użytku, czy  
w odpowiedzi na wymagania konkretnego 
projektu lub klienta, czy też w celu 
eksperymentowania z nowymi metodami 
pracy. Kolekcja AEC zapewnia stały dostęp do 
tych programów i usług.

NAJLEPSZY SPOSÓB, ABY MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE FIRMA WYKORZYSTUJE BIM DO MAKSIMUM

NASTĘPNA STRONA >< SPIS TREŚCI
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FormIt umożliwia rejestrowanie 
pomysłów i konceptualizację projektów,  
a także automatycznie konwertuje szkice 
i analizy bryłowe do formatów danych 
BIM w Revit. Natywna integracja  
z FormIt eliminuje konieczność przeróbek 
i pozwala cieszyć się niezakłóconym 
i wydajnym procesem projektowym 
począwszy od koncepcji, a na projekcie 
skończywszy. Dzięki Revit Live 
użytkownik jednym kliknięciem może 
przekształcić swój model w realistyczne 
wizualizacje. Wirtualne spacery po  
modelach umożliwiają zapoznanie się  
z projektem i jego lepsze zrozumienie na 
etapie poprzedzającym budowę.

01  WYKONUJ LEPIEJ SWOJĄ PRACĘ

Oprogramowanie Autodesk Revit to narzędzie zapewniające optymalizację wyników projektu w ramach procesów BIM, a korzystanie z niego 
jako część kolekcji AEC znacznie zwiększa jego wydajność. W skład kolekcji wchodzi oprogramowanie i usługi, które współdziałają z Revit 
w celu ułatwienia pełnej analizy koncepcji, starannego badania opcji projektowych oraz podejmowania decyzji opartych na sprawdzonych 
informacjach. 

BIM daje możliwość tworzenia 
responsywnych modeli 3D. Elementy 
inteligentne takie jak ściany, drzwi czy 
okna wystarczy umieścić tylko raz,  
a Revit automatycznie utworzy 
precyzyjne rzuty kondygnacji, elewacje, 
przekroje, widoki 3D i renderingi. 
Aplikacja zapewnia dostęp do 
rozbudowanej biblioteki gotowych 
elementów w Revit oraz możliwość 
utworzenia własnego zbioru  dzięki 
dostępnym narzędziom do tworzenia 
treści. Rysunki są gromadzone  
w skoordynowany i uporządkowany 
sposób, co ułatwia przeprowadzanie 
symulacji i wizualizacji.

Analizowanie projektów 
parametrycznych odbywa się przy 
wykorzystaniu obliczeniowych narzędzi 
Revit przeznaczonych do optymalizacji 
projektów i tworzenia złożonych 
kształtów. Podczas gdy w ramach  
procesów 2D użytkownik może 
eksplorować tylko kilka opcji,  
w Dynamo i Revit można w łatwy sposób 
eksplorować ich nawet kilkadziesiąt.  
W celu bardziej efektywnej współpracy 
z zespołami projektowymi możliwe jest 
zwiększanie zakresu projektowania 
obliczeniowego na inne aplikacje.

Bazujące na technologii chmury usługi 
analityczne Insight do przeprowadzania 
optymalizacji i iteracji na etapie 
projektowania pozwalają na lepsze 
zrozumienie projektu jeszcze przed 
rozpoczęciem jego realizacji. Możliwe jest 
operowanie ustawieniami słońca i cienia, 
aby sprawdzić wpływ światła na model czy 
testowanie oświetlenia przy wykorzystaniu 
renderingów światła w pomieszczeniu. 
Niezwykle wydajne silniki analityczne 
umożliwiają optymalizację zachowania 
budynku na wczesnym etapie procesu 
projektowego, opracowywanie kosztorysów, 
monitorowanie zmian wydajności przez czas  
trwania projektu oraz zrozumienie sposobu 
funkcjonowania budynku w całym cyklu 
jego życia.

< SPIS TREŚCI

Podejmuj bardziej świadome 
decyzje na wcześniejszym 
etapie procesu projektowego Skoncentruj się na projekcie

Podejmuj świadome decyzje 
projektowe

Generuj więcej alternatyw 
projektów w oparciu o jedną 
koncepcję

NASTĘPNA STRONA >
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02  POPRAW WYDAJNOŚĆ

Produkty wchodzące w skład kolekcji AEC wzmacniają skuteczność BIM jako procesu napędzającego wydajność. Współdziałanie oprogramowania na 
platformie Autodesk minimalizuje ryzyko błędów podczas translacji danych, czego efektem jest płynniejszy i szybszy proces projektowy. W miarę rozwoju 
BIM wzrost wydajności stał się kluczowy. Oszczędność czasu przekłada się na lepsze marże, a mniejsza liczba błędów na ograniczenie ryzyka i liczby 
poprawek.
 
Każdą inwestycję w oprogramowanie – niezależnie od skali – należy traktować odpowiedzialnie. Wartość i zwrot z inwestycji zawsze mają znaczenie! 
Subskrybcja wielu aplikacji Autodesk stanowiących element kolekcji AEC gwarantuje znaczną oszczędność umożliwiającą maksymalny zwrot z inwestycji.

< SPIS TREŚCI

Tylko Revit obsługuje zintegrowane, 
wielobranżowe procesy projektowe 
łączące zespoły i narzędzia. Gdy 
wszyscy uczestnicy projektu 
współpracują we wspólnym środowisku 
BIM, możliwa jest bardziej wydajna 
i skuteczna koordynacja oraz 
współdzielenie danych modelu – 
unikając przy tym zamieszania, kolizji  
i przeróbek, które zwiększają koszty  
i czasochłonność projektu.

Dzięki koordynacji wielobranżowej  
w oprogramowaniu Navisworks 
Manage można natomiast znacznie 
zmniejszyć liczbę zleceń zmian. 
Oprogramowanie to umożliwia analizę 
zintegrowanych modeli korzystających 
z wielu źródeł oraz identyfikację  
i rozwiązywanie konfliktów  
w fazie projektowania. Dodatkowo 
istnieje możliwość automatyzacji 
pracochłonnych zadań takich, jak 
określanie materiałów lub  
generowanie zestawień materiałów.

Przeprowadzanie analiz na wczesnym 
etapie optymalizuje zachowania 
budynku i integralność strukturalną –  
oszczędzając tym samym czas 
konieczny na projektowanie, 
jak i zasoby zużywane w fazie 
konstrukcyjnej.

Nawet po przejściu na BIM, dostęp 
do AutoCAD zostaje zachowany a to 
gwarantuje zachowanie łączności  
z całym zespołem projektowym.

Jedna platforma BIM 
dla wszystkich dziedzin 
projektowania Mniej zapytań o informacje

Obsługuj procesy 
robocze CAD i BIM

Oszczędzaj pieniądze 
dzięki wcześniejszemu 
podejmowaniu decyzji

NASTĘPNA STRONA >
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03  ZWIĘKSZ LICZBĘ PŁATNYCH GODZIN PRACY

Dzięki BIM i kolekcji AEC można skutecznie zwiększyć zakres usług oferowanych klientom. 
Kolekcja AEC umożliwia oferowanie usług, których realizację dotychczas zlecano 
podwykonawcom.

< SPIS TREŚCI NASTĘPNA STRONA >

Zlecanie opracowywania wizualizacji 
firmom zewnętrznym jest bardzo 
kosztowne. Teraz tworzenie 
niezwykłych, fotorealistycznych 
renderingów czy wizualizacji, które 
klient będzie mógł wykorzystać  
w swoich własnych prezentacjach  
jest możliwe. Twórz wyrafinowane  
i wypełnione renderingi prezentacyjne, 
dzięki którym klient będzie mógł 
zrozumieć projekt jeszcze zanim stanie 
się on rzeczywistością.

Twórz modele rzeczywistych budynków 
lub modele historyczne, do których 
właściciele projektu mogą się odnosić 
eksploatując lub utrzymując budynki. 
Dostarczaj klientom precyzyjne dane 
nawet z ograniczonych i trudno 
dostępnych obszarów.

Przeprowadzaj analizy zachowania 
budynków z uwzględnieniem stref 
instalacyjnych i oświetleniowych, 
testuj obciążenia wiatrem, weryfikuj 
zgodność z przepisami i generuj 
szczegółowe raporty.

Rozszerzaj zakres usług BIM na dalsze 
etapy procesu takie jak detalowanie, 
produkcja i faza wstępna. Modeluj  
z większym poziomem szczegółowości, 
który zapewni niezakłócony proces 
produkcyjny dla wykonawców instalacji  
i systemów konstrukcyjnych.

Twórz sam wizualizacje Sprzedaj plan
Partnerstwo, które wykracza 
poza projektTwórz własne analizy
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04   ZDOBYWAJ KWALIFIKACJE DO REALIZACJI WIĘKSZEJ 
LICZBY PROJEKTÓW I POZYSKUJ WIĘCEJ ZLECEŃ

Zawsze gotowy na BIM
Teraz sprostanie oczekiwaniom właścicieli  
i wymogom prawnym jest naprawdę dużo 
łatwiejsze. W miarę tego, jak stopień adopcji 
BIM zwiększa się na całym świecie, coraz więcej 
podmiotów administracji publicznej oraz właścicieli 
projektów wymaga, aby projektowanie odbywało 
się z wykorzystaniem BIM. Nieważne, czy jesteś 
już dojrzałym użytkownikiem BIM i po prostu 
musisz mieć AutoCAD pod ręką, czy też dopiero 
przechodzisz z projektowania bazującego na CAD 
do BIM: dzięki kolekcji AEC masz do dyspozycji 
oprogramowanie, którego potrzebujesz zarówno do 
realizacji procesów roboczych BIM, jak i CAD.

Sprzedaj się dobrze
Narzędzia wchodzące w skład kolekcji 
AEC umożliwiają opracowywanie bardziej 
konkurencyjnych ofert i wizualizacji, które będą 
wygrywać przetargi. Dzięki 3ds Max i usłudze 
Rendering tworzone wizualizacje zdecydowanie 
pomogą w zawieraniu transakcji.

Bądź gotowy na przyszłe wyzwania 
projektowe
Nieważne, z jakim wyzwaniami przyjdzie Ci 
się mierzyć – zawsze będziesz mieć dostęp do 
najnowszego, innowacyjnego oprogramowania  
i technologii chmury tuż po ich publikacji. Zestaw 
narzędzi wchodzących w skład Kolekcji jest zawsze 
pod ręką, gdy go potrzebujesz, aby móc spełnić 
unikalne wymogi każdego projektu.

< SPIS TREŚCI NASTĘPNA STRONA >

Możliwości oferowane przez BIM dają realne szanse na zyskanie silnej pozycji, która 
umożliwi lepsze spełnianie oczekiwań klienta i wymogów prawnych co do stosowania 
BIM w projektach. 
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05   SPRAW, ABY OPROGRAMOWANIE BIM  
DZIAŁAŁO NA TWOJĄ KORZYŚĆ

Kolekcja AEC to najefektywniejszy kosztowo i najbardziej elastyczny 
sposób, aby uzyskać dostęp – nie tylko do Revit i AutoCAD, lecz również 
do narzędzi i usług, które umożliwią zwiększenie funkcjonalności 
programu Revit oraz własnych możliwości biznesowych.

Pobieraj aktualizacje oprogramowania natychmiast po ich publikacji 
Aplikacja Autodesk Desktop powiadomi Cię o dostępności nowych aktualizacji 
od Autodesk. Teraz możesz mieć pewność, że zawsze pracujesz na najnowszej, 
najbardziej zoptymalizowanej wersji oprogramowania, które umożliwi Ci 
wprowadzanie innowacji i rozszerzanie swoich możliwości projektowania. 
Decyzja o zainstalowaniu aktualizacji, oraz czasie i zakresie instalacji należy do 
Ciebie.

Korzystaj z wcześniejszych wersji oprogramowania
Zyskasz możliwość pobierania i użytkowania poprzednich wersji większości 
aplikacji Autodesk. Jest to cenna opcja w przypadku, gdy pracujesz nad plikami 
projektowymi utworzonymi we wcześniejszej wersji oprogramowania. Więcej 
szczegółów znajdziesz tutaj.

Uzyskaj pomoc, gdy będziesz jej potrzebować
Pomożemy Ci w szybkim rozwiązaniu problemów. Oferujemy dostęp do:

 › Starszych specjalistów pomocy technicznej Autodesk
 › Moderowanych forów społecznościowych
 › Kursów online i szkoleniowych transmisji internetowych 

Dowiedz się więcej o zaletach pomocy technicznej.

Łatwiejsze zarządzanie oprogramowaniem
Dzięki subskrypcji oprogramowania Autodesk możesz nadal koncentrować się na 
projektowaniu i tworzeniu, nie martwiąc się o swoje aplikacje. Proste w obsłudze 
narzędzia administracyjne umożliwią Ci łatwe i skuteczne zarządzanie licencjami, 
stanowiskami i użytkowaniem – wszystko to z poziomu konta Autodesk.

SPRAWDŹ, JAK TO DZIAŁA >< SPIS TREŚCI

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/current-version
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/eligible-previous-version-subscription
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/support-options
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions
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OPCJE SUBSKRYPCJI

SPRAWDŹ, CO ZAWIERA >

Jakie warunki subskrypcji są dostępne?
Możesz subskrybować kolekcję AEC na miesiąc, 
kwartał, rok lub kilka lat (24 lub 36 miesięcy).

Jakie opcje licencjonowana są dostępne?
Możesz wykupić dostęp dla jednego użytkownika – 
polecany w przypadku, gdy z oprogramowania ma 
korzystać jedna osoba, lub dla wielu użytkowników –  
idealny w przypadku, gdy licencje mają być 
współdzielone przez więcej niż jedną osobę.

Na czym polega subskrypcja Kolekcji AEC?

Rodzaj dostępu

Dostęp dla jednego użytkownika
Licencje przypisane do jednego 
użytkownika, których nie można 

współdzielić

Dostęp dla wielu użytkowników
Licencje, które można współdzielić na 

serwerze sieciowym

Rodzaj 
użytkownika Indywidualny Zespół

Licencja 
udostępniana? Tak Tak

< SPIS TREŚCI
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ZAWARTOŚĆ KOLEKCJI AEC 

KOLEJNE KROKI >

AutoCAD i produkty branżowe włącznie z AutoCAD 
Architecture, AutoCAD MEP i AutoCAD Civil 3D
Jako popularna platforma CAD stosowana w całej branży, ten pakiet 
produktów AutoCAD umożliwia tworzenie dokumentacji i dostęp 
do niej oraz współdzielenie jej ze wszystkimi partnerami z zespołu 
projektowego.

Revit
Oprogramowanie BIM dla architektów, inżynierów i specjalistów 
budowlanych.

Navisworks Manage
Oprogramowanie do weryfikacji projektów wyposażone  
w zaawansowane narzędzia do koordynacji, analizy 5D i symulacji.

3ds Max
Oprogramowanie 3D do tworzenia zachwycających wizualizacji 
umożliwiających prezentację koncepcji projektowej i pozyskiwanie 
zleceń.

Dynamo Studio
Samodzielne środowisko programowania umożliwiające 
eksplorowanie parametrycznych projektów koncepcyjnych.

Revit Live
Usługa wizualizacji architektonicznej do tworzenia realistycznych 
wizualizacji modeli Revit jednym kliknięciem myszy.

Robot Structural Analysis Professional
Oprogramowanie do analizy konstrukcyjnej przeznaczone do 
modelowania konstrukcji w celu symulowania obciążeń wiatrem  
w procesach projektowania i inżynieryjnych.

Advance Steel
Oprogramowanie do projektowania szczegółów służące do 
projektowania, detalowania, wytwarzania i budowania konstrukcji 
stalowych.

Structural Bridge Design
Oprogramowanie do projektowania mostów przeznaczone do badania 
obciążeń, analizowania i weryfikacji normowej małych i średnich 
mostów.

Fabrication CADmep 
Korzystaj z bibliotek producenckich do tworzenia gotowych, 
szczegółowych modeli MEP w celu zapewnienia większej dokładności 
wykonania.

FormIt Pro
Narzędzie do modelowania architektonicznego przeznaczone do 
projektowania koncepcyjnego z wykorzystaniem danych położenia, 
poziomów, obrazów i materiałów. Współpracuj przy modelach  
w czasie rzeczywistym i wykonuj analizy zużycia energii i oświetlenia 
naturalnego.

Insight 
Bazujące na technologii chmury narzędzie analityczne poprawiające 
wydajność energetyczną i środowiskową przez cały cykl życia budynku.

Recap Pro
Korzystaj ze skanowania laserowego do tworzenia obrazów 
fotorealistycznych i fotogrametrii, aby lepiej rozumieć i weryfikować 
warunki rzeczywiste.

Rendering
Szybkie i łatwe tworzenie wysokiej jakości renderingów i panoram  
z Revit i Navisworks.

Structural Analysis for Revit
Narzędzie chmurowe do analizy budynków i konstrukcji.

AutoCAD Civil 3D
Narzędzie do wymiarowania dróg, kolei, robót ziemnych, wykopów, 
nasypów, krajobrazu.

InfraWorks 
Narzędzie do koncepcyjnego projektowania infrastruktury, które jest 
powiązane z Civil 3D i umożliwia tworzenie układów terenów budowy, 
symulacji ruchu i wizualizacji.

Vehicle Tracking
Program, który umożliwia analizowanie ruchu w terenie i zapewnia, 
że ciężarówki, dźwigi i duże pojazdy mogą przemieszczać się 
bezproblemowo po placu budowy.

< SPIS TREŚCI
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Dowiedz się więcej na temat procesów BIM dla 
swojej branży.

https://www.autodesk.pl/solutions/bim/research-building-design/architecture
https://www.autodesk.pl/solutions/bim/research-building-design/mep
https://www.autodesk.pl/solutions/bim/research-building-design/structure 
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ZACZNIJ JUŻ TERAZ 

Prawdziwa zaleta kolekcji AEC polega na tym, że zapewnia ona gotowość na wszelkie 
przyszłe wyzwania związane z projektowaniem.

Nieważne, czy chodzi o przejście na BIM czy też o konieczność rozszerzenia aktualnych 
funkcjonalności – kolekcja AEC to najbardziej efektywne kosztowo rozwiązanie, 
które sprawi, że jako jeden z pierwszych uzyskasz dostęp do technologii przyszłości 
dostępnych natychmiast po ich wdrożeniu.

Aby dowiedzieć się więcej o Kolekcji wejdź na stronę www.autodesk.pl/collections/
architecture-engineering-construction/overview lub skontaktuj się z autoryzowanym 
sprzedawcą Autodesk.

Porozmawiajmy

https://www.autodesk.pl/collections/architecture-engineering-construction/overview
https://www.autodesk.pl/collections/architecture-engineering-construction/overview
https://www.autodesk.pl/solutions/bim/research-building-design/bim360-contact-us

