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Rozwiązanie Autodesk BIM dla 
inwestorów i firm wykonawczych



Która to ostatnia wersja?

Czy wiemy, które usterki zostały już 

rozwiązane?

Damn, who override data????

Wykonawca dzwoni, że nie ma 

aktualnej wersji projektu!
Czy możesz mi przesłać mailem 

aktualne pliki?

O nieee, nadpisałem mój plik, mam nadzieję, że dział IT 

pomoże mi go odzyskać…

Te rysunki wyglądają na takie same, ale z 

dużym prawdopodobieństwem takie nie są…

Jaki sprzęt instalacyjny został już dostarczony i 

zamontowany?

Rury C.O. kolidują z 

konstrukcją... Dlaczego???

Hmm… czy wysłałem najbardziej 

aktualną wersję?

Które kolizje są aktualne, a które 

zostały poprawione?

Czy wiadomo, którą 

wersję pliku wysłaliśmy 

inwestorowi?
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Jak temu zapobiec?

Dlaczego tak się dzieje?
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1.Efektywne dzielenie się 

danymi  i współpraca
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2. Porządek w danych
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3. Ciągły dostęp do danych z 

różnych urządzeń 



Please, send me all issues from site.

Do we know which issues has been already 

resolved?

Damn, who override data????

Contractor called that they do not have the 

latest design!

Please, could you mail me the 

current drawings?

Oh nooo, I override my data, hopefully IT will have it in backup…

They called from construction site that Pipe 

supports are not on correct place. 

Which equipments has been already delivered and installed?

Heating pipes do not match 

the design, why???

Hmm… but did I sent the very last version?

Which clashes are the current ones and 

which ones are already solved?

Do you know which version 

we send the drawings to 

investor?

4. Kontrola własności intelektualnej
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BIM 360:  Cykl życia budynku

Komunikacja projektantów i danych projektowych 

we wspólnej bazie danych w chmurze

Realizacja inwestycji OdbiórPrzygotowanie inwestycji

Glue Layout

Field

Building Ops

Docs
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Autodesk® BIM 360TM Docs



Realizacja inwestycji OdbiórPrzygotowanie inwestycji

Dokumentacja wykonawcza od wszystkich 

podwykonawców w jednym miejscu

Nieograniczona ilość użytkowników (wewnętrznych i zewnętrznych)



 Spójne źródło danych

 Sytem automatycznej 

interpretacji tekstu na 

tabelce arkusza

 Separacja arkuszy

Publikowanie





Zarządzanie

 Kontrola dostępu 

do plików

 Historia wersji 

plików





Oglądanie i 
komentowanie

 Dostęp mobilny

 Podgląd 2D & 3D

 Chmurki rewizyjne

 Właściwości 

obiektów





Raportowanie z 
urządzeń mobilnych

 Zarządzanie 

usterekami 

 Dokumentacja 

fotograficzna
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Autodesk® BIM 360TM Glue



Realizacja inwestycji OdbiórPrzygotowanie inwestycji

Jednoczesna koordynacja branż



BIM 360 Glue
Koordynacja w chmurze

 Koordynacja modeli w różnych 

formatach plików

 Praca zespołowa

 Rewizje

 Właściwości obiektów

 Wymiarowanie

 Wykrywanie kolizji

 Dostęp off-line

• PC 

(Browser) 

• iPad App



BIM 360 Glue - Desktop



BIM 360 Glue - Mobile
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Autodesk® BIM 360TM Layout



Realizacja Inwestycji OdbiórPrzygotowanie inwestycji

+
Model BIM na placu 

budowy



Schemat działania

Tworzenie punktów na modelu

2

Upload do BIM360 Glue

3

Synchronizacja z BIM 360 LayoutAnaliza „jak wybudowano”

Analiza różnic

1



Weryfikacja wykonawstwa



Image courtesy of PCL Construction Image courtesy of PCL Construction
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Autodesk® BIM 360TM Field



Na placu budowy: usterki, 

kontrola bezpieczeństwa, listy 

kontrolne, raportowanie.

Realizacja Inwestycji OdbiórPrzygotowanie inwestycji



 Usługa chmurowa do zarządzania procesami 
zachodzącymy na placu budowy, 
wtym: kontrolą jakości i bezpieczeństwa

 Dokumentacja techniczna, projektowa, listy kontrolne

 Dane BIM + 2D

 PC (przeglądarka) i mobilna aplikacja
(działające również off-line)

BIM 360 FIELD



Schemat działania

BIM 360 Field na IPad’a BIM 360 Field na przeglądarce



Listy kontrolne, usterki, raportowanie



Model BIM, Lista kontrolna, Usterki, Codzienna aktualizacja



Analiza modelu
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Autodesk® Building Ops



Odbiór, przeglądy 

gwarancyjne, 

zarządzanie.

Realizacja Inwestycji OdbiórPrzygotowanie inwestycji



Autodesk® Building Ops mobilne 
rozwiązanie dla przeglądów i 
zarządzania wyposażeniem budynków

Co to jest Building Ops?



The Irvine Company
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