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▪ Expectations/goals:
▪ Form a place for information when project starts

▪ Collect data in one place

▪ Integration of external consultants

▪ Safe and fast information

▪ Find nad manage collisions

▪ Progress track for customer

▪ No loss of information during the project

▪ Take care about communication

▪ Who is responsible for what?

▪ 3D coordination

▪ Info about project status

▪ Central library with local elements

▪ Standard materials & elements

▪ Performance of hardware

▪ Paralell work on design

▪ Less mistakes

▪ Defined LOD for models

▪ Increase quality of project

▪ Cost and design sychronization for cost control during the design 
process

▪ Fears/challenges:
▪ Create and mantain libraries

▪ how to organize library? - common for EMEA, but containing local 
standards

▪ Too much time updating data in BIM model

▪ How to prepare IT infrastructure?

▪ How to protect the knowledge?

▪ Minimize amout of tools. How to integrate them?

▪ Internal resistance

▪ Change of the process

▪ Change management

▪ Implementation - learn new process

▪ Implementation - learn software

▪ Keep up tp date with skills when new software releases appear

▪ To have BIM managers, to have them aligned across EMEA, 
communicate right expectations for them
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▪ Warsztat procesowy

▪ Warsztat standaryzacyjny

▪ Opracowanie standardów dla fazy projektowania

▪ Udokumentowanie standardów

▪ Tétris BIM Protocol

▪ Revit by Tétris

▪ Uruchomienie i konfiguracja CDE

▪ BIM 360 Docs

▪ BIM 360 Design

Co za nami?













Wdrożenie

▪ Uruchomienie projektów pilotażowych

▪ Polska

▪ Francja

▪ Holandia

▪ RPA

Gdzie jesteśmy?



Wdrożenie

▪ Opracowanie standardów dla fazy realizacji

▪ Udokumentowanie standardów

▪ BIM 360 by Tétris

▪ …

▪ Rozszerzenie CDE o BIM 360 Build

▪ Dalsza konfiguracja CDE

Co jeszcze do zrobienia?
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▪ Arkance

▪ Biblioteka Revit spójna na poziomie EMEA, ale dostosowana do wymogów lokalnych

▪ Spójny standard dla różnych krajów
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▪ Arkance

▪ Czas – założyliśmy optymistycznie zbyt krótki czas na standaryzację

▪ Brawo dla Tetrisa! – zespół wykonał kawał dobrej roboty ze standardami



Dziękujemy za 
uwagę ☺


