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Wojciech Kozłowski – AEC DESIGN

Inż. Aplikacji BIM

Proces implementacji BIM z perspektywy firmy 
wdrażającej



 Połącz się z siecią na Twoim telefonie:
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hasło: autodesk

 Przejdź na stronę: www.menti.com

 Wpisz kod: 34 64 64

ZAPRASZAMY DO ZADAWANIA PYTAŃ

http://www.menti.com/


 GOLD Partner

 Sprzedaż oprogramowania Autodesk

 Usługi szkoleniowe/konsultingowe:

 Szkolenia podstawowe/zaawansowane

 Szkolenia dedykowane

 Wdrożenia oprogramowania

 Usługi programistyczne (nakładki na oprogramowanie)
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Agenda

- Ramowy plan wdrożenia na przykładzie firmy projektowej

- Przykład wdrożenia w firmie WARBUD

- Przykład wdrożenia w firmie STRABAG

- Workshop/Konsultacje podczas wdrażania BIM
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Indywidualne podejście do wdrożenia
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Podstawowy plan wdrożenia aplikacji Revit – przykład firmy 

projektowej

Analiza firmy:

• Określenie celu wdrożenia

• Analiza znajomości oprogramowania wśród pracowników firmy (ankiety, testy wiedzy)

Harmonogram wdrożenia:

• Podstawowe szkolenie z obsługi aplikacji Revit ( 3 dni)

• Zaawansowane szkolenie z obsługi aplikacji Revit ( 2 dni)

• Rozpoczęcie pilotażowego projektu (1-2 dni)

• Pomoc w tworzeniu standardów BIM (1-2 dni)

• Pomoc w tworzeniu parametrycznych rodzin (1-2 dni)

• Koordynacja branżowa (1-2 dni)

Pomoc podczas realizacji  projektu:

• Pomoc zdalna w okresie trwania projektu pilotażowego (telefon, zdalny pulpit, email)

• Konsultacje na miejscu klienta

Podsumowanie wdrożenia / opracowanie szablonu projektowego firmy
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Wdrożenia w firmach projektowych

Architektura:

• Wdrożenie aplikacji Revit w  firmie Apa Wojciechowski Architekci

• Wdrożenie aplikacji Revit w  firmie Hermanowicz Rewski Architekci

• Wdrożenie aplikacji Revit w  firmie Kuryłowicz & Associates

• Wdrożenie aplikacji Revit w  firmie WXCA 

• Wdrożenie aplikacji Revit w  firmie Mikada

Konstrukcja / Instalacje / Wilobranżowe:

• Wdrożenie aplikacji Revit Architecture/ Structure /MEP w  firmie Takenaka

• Wdrożenie aplikacji Revit MEP w  firmie Polcon

• Wdrożenie aplikacji Revit MEP w  firmie Roger Preston Polska

• Wdrożenie aplikacji Revit MEP w  firmie Intec Projekt

• Wdrożenie aplikacji Revit w  firmie Strabag

• Wdrożenie BIM w  firmie Warbud

• Konsultacje z aplikacji Revit Structure w  firmie Arup
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Wdrożenie BIM w firmie WARBUD
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Wdrożenia w firmach wykonawczych

Wdrożenie BIM w  firmie (dział planowania budowy)

I etap:    Szkolenia z obsługi programu  Revit / Navisworks

II etap: Przygotowanie modeli BIM do zadań planowania budowy 

III etap: Opracowanie wielu parametrycznych rodzin elementów budowy (szalunki, rusztowania  

żurawie, kontenery, itp.)
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Wdrożenie BIM w firmie STRABAG
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Wdrożenia w firmach wykonawczych

Wdrożenie BIM w  firmie (dział kosztorysowania)

I etap:     Podstawowe szkolenie z obsługi programu  Revit

II etap: Przygotowanie planu wdrożenia BIM w oparciu o standardy wewnętrzne STRABAG
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Wdrożenia w firmach wykonawczych

Wdrożenie BIM w  firmie (dział kosztorysowania)

III etap: Szkolenie z Revit – opracowanie modelu 3D (stanu surowy)

IV etap: Szkolenie z Revit - opracowanie modelu 3D (etap wykończeniowy )
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Workshop / Konsultacje



© 2015 Autodesk

Workshop

WORKSHOP – konsultacje zespołów wielobranżowych mające na celu 

rozwiązanie problemów pojawiających się podczas wdrożenia BIM

Najczęstsze zagadnienia poruszane podczas spotkania:

- Organizacja pracy między biurami i branżami

- Przygotowanie projektu do współpracy wielobranżowej 

(układ współrzędnych, modele centrale

- Komunikacja zmian w modelach między branżami

- Problemy edycyjne/możliwości programu przy rysowaniu/edytowaniu modelu 
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Konsultacje

KONSULTACJE – pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów 

podczas projektu. Przykłady realizacji:

- określenie wymagań odnośnie modelu BIM w umowie ze zleceniodawcą, BIM Plan

- modelowanie skomplikowanych obiektów w Revit

- analiza kolizji, generowanie raportów kolizji (Revit, Navisworks)

- wykorzystanie modelu BIM do celów kosztorysowych

- tworzenie i prawidłowa parametryzacja rodzin Revit
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DYNAMO a wdrożenie BIM
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Konsultacje

DYNAMO – moduł umożliwia projektantom tworzenie geometrii na 

podstawie reguł, zasad i zależności a nie tradycyjnego modelowania, 

umożliwia wszechstronne przetwarzanie, edytowanie danych BIM. 
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Konsultacje

Przykłady praktycznego zastosowania: 

- Określenie kierunku otwierania drzwi

- Automatyczne generowanie zawiesi rur z określonym rozstawem

- Określenie rzędnych otworów konstrukcyjnych względem poziomu „0”

- Określenie rzędnych początku/końca spodu rury (rury ze spadkiem)

- Zapis do Excela przegród warstwowych

- Renumeracja pomieszczeń

- Import / Eksport danych pomiędzy aplikacjami Revit – Excel
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