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CZYM JEST BIM?

Building Information Modeling (BIM)

“Building information modeling to
wizualizacja procesowa, która w całym cyklu
życia projektu tworzy i utrzymuje
wielowymiarowe, bogate w dane widoki.”
Jerry Laiserin, analityk rynku AEC

BIM to nowoczesna metoda pracy, ze
zintegrowanym podejściem, w branży
budowlanej, Jej celem jest poprawa komunikacji
i współpracy, opartych na skoordynowanym
wykorzystaniu danych. Prognoz można
dokonywać na podstawie cyfrowego modelu
budowli, a wyniki zoptymalizować z
uwzględnieniem koncepcji, projektowania,
zakończenia i zarządzania.
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CO JEST PODSTAWĄ
BIM?
Wspólne działanie

BIM jest oparty na otwartości i współpracy –
oznacza to myślenie i działanie jak partner w celu
położenia fundamentów sukcesu.
Wiedza i procesy BIM mają decydujące znaczenie
dla pomyślnego przetworzenia zintegrowanego
projektu, wspierane przez odpowiednie
dokumenty i dopasowane szkolenie. Narzędzia
BIM pomagają we wspólnym przygotowywaniu
informacji, ich rzetelnym zarządzaniu; tworzą
również wartość dodaną.
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DLACZEGO BIM?
Pozostań konkurencyjny

Musisz pracować w oparciu o BIM, aby
pozostać konkurencyjnym w przyszłości.
Dziś konkurencja w Niemczech i na
całym świecie zachwyca wartością dodaną,
uzyskaną dzięki BIM.
W niektórych krajach BIM jest już
europejskim standardem przetwarzania
projektów. W najbliższej przyszłości nastąpi
to w całej Europie.
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DLACZEGO TERAZ?
Wcześniejszy zysk

Jeśli wdrożysz BIM do swojej codziennej pracy
projektowej teraz, odczujesz korzyści
długoterminowe. W tym momencie w
Niemczech nie ma oficjalnych podręczników
BIM, szkoleń lub specyfikacji.
Jednak zalety BIM oraz międzynarodowy
rozwój może oznaczać tylko jedno: nadchodzi
BIM. Bądź jedną z pierwszych osób, które
zachwycają klientów wiedzą BIM i zdobywają
zlecenia w perspektywie długoterminowej.

"Teraz inwestuje w BIM."

"Nie mam zamiaru inwestować w BIM."
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JAKIE KORZYŚCI
OFERUJE BIM?
Zwiększa jakość i wydajność

Rzetelność kosztów i przejrzystość to główne
zalety dla wszystkich zainteresowanych stron.
Projektowanie, realizacja prac budowlanych i
eksploatacja - wszystko zyskuje na jakości.
Jesteś bardziej efektywny, lepiej skoordynowany,
korzystasz z wyższej jakości, szybszych podstaw
do podejmowania decyzji itd.
W wielu punktach etapy mogą zostać
uproszczone i zautomatyzowane. Korzystają
zarówno architekci jak i inżynierowie.
W dłuższej perspektywie procesy tworzenia i
zarządzania są krótsze, bardziej opłacalne
kosztowo i wydajne. Dlatego w pierwszej
kolejności zyskują inwestorzy.
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WPROWADŹ BIM –
ALE JAK?
Wsparcie i wymagania

Dwie najważniejsze zasady podczas wdrażania
BIM w firmie:
Kierownictwo musi popierać wdrożenie BIM,
stale okazywać pomoc i stawiać wymagania.
Systematyczna strategia, uwzględniająca
analizę poprzednich metod działania, określanie
priorytetów i procesów prowadzi do pracy
ukierunkowanej na cele i tym samym do
sukcesu.

Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują
wsparcia? Prosimy o kontakt z naszym
zespołem BIM.
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ZDEFINIUJ KTÓRY
PROCES?
Analiza, konstrukcja, wdrożenie

ANALIZA BIEŻĄCEJ SYTUACJI
Na czym opiera się Twoja praca - np.
specyfikacjach CAD od inwestorów, typach
zrealizowanych projektów, partnerach, własnych
siłach/słabościach?
TWORZENIE KONCEPCJI
W jakim czasie należy zrealizować projekt?
Jaki są cele główne i tymczasowe?
Kto jest za co odpowiedzialny?
REALIZACJA KROK PO KROKU
W jakich krokach można spełnić coraz wyższe
wymagania?
Jak można udokumentować i uogólnić
doświadczenie?
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W JAKI SPOSÓB ROZWIJA
SIĘ PRACA OPARTA NA BIM?
Krok po kroku

KROK1
Wyznaczenie/poinformowanie
pracownika i tworzenie standardów
BIM
KROK 2
Tworzenie/modelowanie informacji,
utrzymanie standardów BIM
KROK 3
Ocena modelu, plan realizacji
projektu, kompleksowe szkolenie BIM
KROK 4
Współpraca oparta na modelu,
zintegrowane kontrakty
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CO BIM OZNACZA W
PRZEDSIĘBIORSTWIE?
Refleksja i nauka

Razem z BIM, w firmie zostaje wdrożona kultura
nauki. Innowacja i skumulowane doświadczenie
stanowią podstawę jutrzejszej pracy.
OZNACZA TO:
Przemyślenia na temat większej integracji
interdyscyplinarnej na wszystkich poziomach
przedsiębiorstwa.
Ustanowienie strategicznej, lokalnej współpracy
i partnerstwa dla wspólnego korzystania z BIM.
Pracownicy zdobywają większą wiedzę
specjalistyczną i zrozumienie zagadnień
technicznych.
Okazje do wykorzystania nowych możliwości
sprzedaży.
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CO BIM OZNACZA W
PROJEKCIE?
Definiowanie i sprawdzanie

WYZNACZANIE PRIORYTETÓW
W projekcie inwestor definiuje cele BIM, które
mają zostać osiągnięte, a tym samym określa
przedmiot dostarczanej wartości dodanej.
DEFINICJA CYFROWEGO MODELU BUDYNKU
Zespół BIM konfiguruje infrastrukturę projektu
zgodnie z tym co jest konieczne dla uzyskania
wartości dodanej. Dotyczy to struktury modeli
budowli oraz przydzielania obowiązków.
OSIĄGANIE CELÓW
Modele są wzbogacane o dodatkowe informacje,
sprawdzana jest ich spójność, a wartość dodana
jest np. generowana w postaci wysokiej jakości
analiz.
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JAK DZIAŁA WSPÓŁPRACA?
Indywidualne scalanie

Sterowanie modelem budowli zależy od tego czy praca jest
wykonywana w ramach jednej branży czy też na
interdyscyplinarnych podstawach.
W RAMACH BRANŻY:
W zależności od wymagań model jest
połączony z dodatkowymi aplikacjami i
analizowany.
INTERDYSCYPLINARNIE:
Każda branża pracuje na własnym modelu:
Architektura, instalacje w budynku, analiza konstrukcji,
projektowanie wnętrz itd.
Modele są regularnie scalane na serwerze BIM
tworząc skoordynowany model.
Zmiany są wprowadzane przez projektanta i on jest za
nie odpowiedzialny.
Współpraca między branżami jest przeprowadzana na
podstawie neutralnych formatów plików takich jak IFC
lub BCF.
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DLACZEGO OPEN BIM?
Wybierz maksymalną swobodę

BIM zyskuje na współpracy i dlatego powinien być otwarty
(OPEN BIM). Kluczowe są tu otwarte formaty i standardy
takie jak IFC lub BCF.
GŁÓWNE ZALETY OTWARTYCH STANDARDÓW TO:
Swobodny wybór produktów przez uczestników
projektu, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.
Rosnąca liczba aplikacji dostępnych na całym świecie
i posiadających odpowiednie certyfikaty.
Praktyczna realizacja przy zastosowaniu modeli
branżowych oraz wspólnego, skoordynowanego modelu.
Coraz lepsza jakość certyfikacji interfejsów przez
międzynarodową organizację buildingSMART.
OPEN BIM to inicjatywa angażująca kilku
czołowych dostawców oprogramowania takich jak
firma Allplan.
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CO OFERUJE ALLPLAN?
Praktyczna i precyzyjna pomoc

Firma Allplan jest pionierem BIM, partnerem i
długoletnim dostawcą oprogramowania BIM "Made in
Germany".
Skupiamy się na intensywnej współpracy z klientem
oraz praktycznym i precyzyjnym wsparciu lokalnych
wymagań.
Wspieramy i zachęcamy do rozwoju BIM na arenie
międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem
Europy. W związku z tym Allplan systematycznie
stawia na otwartość, elastyczność, przekazywanie
wiedzy i współpracę, zarówno na poziomie projektu
jak i przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na temat BIM w programie Allplan
• Pobierz nasze kompendium.
• Obejrzyj nasze seminaria internetowe:
www.allplan.com
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Wkrótce:

PRZEWODNIK
UŻYTKOWNIKA

PRZEWODNIK
WDROŻENIA W
BIURZE

Allplan Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 Munich, Germany
Phone: +49 (0)89 92793-0
Fax: +49 (0)89 92793-5200
www.allplan.com/bim
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PROJEKTOWY

