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NADSZEDŁ CZAS
BIM: Identyfikacja i korzystanie z wartości dodanej.
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Nowe obszary odpowiedzialności 
Rozszerzone portfolio, dodatkowe usługi 
Bezpieczeństwo przy następnych zamówieniach 
Pozytywny wizerunek
Zatrzymanie pracowników
Lepsza kultura komunikacji
Większa przejrzystość i otwartość

INWESTUJ W BIM
Zysk na wszystkich poziomach.

Przejście na BIM to trafna inwestycja na przyszłość, nie 
tylko w odniesieniu do silnej konkurencji i sytuacji prawnej – 
BIM oferuje również wiele dalekosiężnych korzyści.

Odnoszą się one zarówno do projektu w którym jest 
używany BIM, ale i do firmy jako całości:

DLACZEGO BIM?
Bądź konkurencyjny.

BIM staje się coraz bardziej powszechny i akceptowany. Dla 
coraz większej liczby klientów BIM jest obecnie standardem 
w zakresie zarządzania projektami. Niektóre kraje ustanowiły już 
przepisy prawne dotyczące zamówień publicznych. 
W Niemczech Federalne Ministerstwo Transportu i Cyfrowej 
Infrastruktury opublikowało "Stopniowy plan cyfrowego 
planowania i budownictwa", który sprawi, że BIM stanie się 
standardem w dziedzinie budownictwa infrastrukturalnego od 
roku 2020.

BIM jest więc niezbędny dla firm, które chcą być konkurencyjne.
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Mobilna prezentacja wyników pracy niezależna od 
oprogramowania (na przykład z BIM Viewer w bim+)
Bezpośredna analiza i  transfer ilości do programu AVA 
z raportami  i listami (np NEVARIS) 
Pokrycie  i konsolidacja odrębnych modeli specjalistycznych 
w jeden model (na przykład na platformie bim+).

PRZYKŁAD: BIURO PLANOWANIA
Prezentacja, analiza,  praca zintegrowana.

Przedstawianie projektów, określanie ilości z modeli (CAD) oraz 
koordynowanie wszystkich branży jest nieodłączną częścią tego, 
co dzieje się w biurze planowania.

Praca z BIM stanowi wartość dodaną w następujących 
obszarach: 

WARTOŚĆ DODANA Z BIM
Działa niezależnie.

Korzyści i atuty, jakie można osiągnąć poprzez 
zastosowanie  BIM, mogą różnić się pod względem rodzaju 
i zakresu w zależności od branży. Wdrażając BIM trzeba 
zawsze brać pod uwagę interes zainteresowanych, po to, 
aby  wszystkie środki mogły być optymalnie skoordynowane.

Konkretny model biznesowy powinien być wcześniej jasno 
zdefiniowany. Celem jest określenie najlepszych strategii  
oraz osiągnięcie wyników. Warunki ramowe przedstawiające  
model biznesowy firmy stanowią bazę: klientów, partnerów, 
istniejącej wewnętrznej struktury, systemów i wiedzy.
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NADAĆ BIEG RZECZY: 
KROK PO KROKU
Wprowadzenie do BIM: plan, wdrożenie, korzyści.



KIERUNEK BIM
Modyfikacja podejścia  i metody.

Wprowadzenie metody BIM to nie tylko sprawa zapoznania 
się  firmy z nowymi narzędziami technicznymi - to także 
przede wszystkim kwestia zmiany perspektywy  i podejścia  
oraz  przyswojenie idei stojących za tą metodą.

Wymaga to pogłębionych badań  metod  zaangażowanych.

Ustalone procedury i zwyczaje muszą być krytycznie  
zakwestionowane.

Ponadto, odpowiednie warunki ramowe muszą zostać  
stworzone tak, by  zmiana była  opłacalna i efektywna dla 
firmy.
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Decyzja
zarządu

Specyfikacja 
strategii dla działów

Szkolenie 
w zakresie 

Tworzenie 
świadomości w 

zespole 

Certyfikacja 
CAD użytkowników

STOPNIOWE WPROWADZENIE 
Prace nad planem.

Po podjęciu decyzji o wprowadzeniu metody BIM, 
do sukcesu pozostaje pięć kroków. Od samego początku kierownictwo musi poczynić wyraźne 

zobowiązanie w stosunku do metody BIM jako ogólnej 
metody pracy oraz intensywnie promować jej stosowanie 
i wdrażanie.
Wprowadzenie powinno odbywać się za pomocą 
konkretnych specyfikacji dla każdego z działów 
i pracowników.
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KONKRETNE ZASTOSOWANIE
Aktywne kształtowanie procesu.

Środki konieczne do wprowadzenia metody BIM i dokładne 
specyfikacje są zdefiniowane i opisane w szczegółowym 
planie. Istotne jest, aby jasno sformułować cele, etapy, 
terminy i obowiązki.

Wszystkie rezultaty powinny być dokumentowane, 
dyskutowane i analizowane, tak aby wszyscy pracownicy 
mogli korzystać z doświadczeń kolegów współpracowników.

ZASADNICZE 
KRYTERIA DLA 

ZASTOSOWANIA 

Jasne zobowiązanie od zarządu

Stopniowa i zrównoważona procedura

Definiowanie celów i etapów

Określenie zakresu odpowiedzialności, budżetu 
i harmonogramu

Otwarta i intensywna komunikacja

Dokumentowanie wyników
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Dopiero, gdy BIM zostanie przez nas aktywnie rozpoznany - 
a nie będzie czymś, co zostało tylko zwyczajnie 
"zastosowane" - stanie się ono długotrwałą i zrównoważoną 
adaptacją, dostarczając pozytywne rezultaty dla firmy. 
Dlatego ważne jest, aby przed wprowadzeniem dokładnie i 
wielokrotnie wyjaśnić swoim pracownikom, dlaczego chcemy 
przejść na metodę BIM, przedstawić zalety tej metody dla 
wszystkich zainteresowanych.

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
Identyfikacja i generowanie entuzjazmu

Kluczowym kryterium dla pomyślnego wdrażania podejścia BIM 
jest intensywne poszukiwanie i identyfikacja każdego 
pracownika z "nowego" podejścia. Kluczem jest tu przełamanie 
obawy i zastrzeżeń oraz generowanie entuzjazmu.
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CZY JESTEŚ GOTOWY NA 
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 
ZGODNIE Z BIM?
Warunki struktury dla BIM: wymogi techniczne, 
organizacyjne i osobiste.

INSTRUKCJA WDROŻENIA BIUROWEGO 
INSTRUKCJA WDROŻENIA BIUROWEGO 
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WARUNKI TECHNICZNE
Utrzymuj sprzęt i oprogramowanie w dobrym stanie. 

Podczas pracy z BIM gromadzone są znaczne ilości 
danych , więc użyty sprzęt i oprogramowanie musi być 
mocniejsze niż w samym obszarze 2D.  

Inwentaryzowanie, a być może nawet modernizacja 
środowiska IT jest zatem ważnym krokiem w Twoim 
osobistym planie wprowadzenia metody BIM.

PROCESSOR
WORKING MEMORY

INTERNET ACCESS AND WEB BROWSER

BIM-CAPABLE  
CAD SYSTEM

VIEWER PROGRAMS FOR 
DATA CONTROL

 CERTIFIED
IFC INTERFACE

GRAPHICS BOARD 

OPENGL
-COMPATIBLE

Wymagania dla sprzętu 
i oprogramowania

20   PRZEWODNIK WDROŻENIA W BIURZE  



CECHY OPROGRAMOWANIA 
OBSŁUGUJĄCEGO BIM 
Pracuj z bardzo mocnymi urządzeniami. .

Zakres i wydajność oprogramowania są zazwyczaj 
ważniejsze przy pracy z BIM niż przy konwencjonalnej 
obsłudze projektu. Producent oprogramowania zna dokładne 
wymagania. Jako partner i "towarzysz", wspierają 
długoterminowy rozwój zoptymalizowanej metody BIM. Przy 
użyciu standardowego, silnego interfejsu (IFC), metoda BIM 
pozwala na wymianę danych pomiędzy poszczególnymi 
partnerami biorącymi udział w projekcie. Wynik? Płynna 
współpraca, optymalna koordynacja wszystkich danych 
projektu, mniej błędów i zwiększenie bezpieczeństwa 
kosztów. Open BIM stwarza wartość dodaną dla każdego.

Główne kryteria to:
Organizacja danych tak samo jak w przypadku 
prawdziwych projektów budowlanych z systemami, 
budynkami , urządzeniami, itp

Możliwość tworzenia konfigurowalnych obiektów 
z geometrycznymi i alfanumerycznymi informacjami

Wyprowadzenie planów bezpośrednio z modelu danych

Analiza list wielkości/ilości i komponentów 
z geometrycznymi i alfanumerycznymi metrykami

Otwarta platforma: zebranie informacji z różnych 
systemów i formatów, zarządzanie danymi projektu.
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BIM Z ALLPLAN
Zaufaj ekspertom.

Allplan  oferuje następujące warunki:
Śledzenie całego cyklu konstrukcji
Struktura danych oparta o projekt
Obszerną bibliotekę
Przechowywanie właściwych atrybutów 
Automatyczna interakcja pomiędzy obiektami 
Program otwartej platformy 
Niezliczone formaty wymian
Certyfikowany import i eksport IFC

Renomowani architekci i inżynierowie zaufali Allplan przy 
realizacje swoich projektów BIM. Przekonaj się sam 
i uzyskaj informacji na temat BIM z Allplan: 
 www.allplan.com/bim

Felix Platter-Spital hospital, Basel, Switzerland
Planning office: wörner traxler richter  
planungsgesellschaft mbh, Germany

Aare bridge, Olten, Switzerland
Planning consortium: Bänziger Partner AG, ACS-Partner AG,  

Eduard Imhof Architekturbüro, david & von arx landschaftsarchitektur, Switzerland24  PRZEWODNIK WDROŻENIA W BIURZE 



BIM

PEOPLE

TECHNOLOGY PROCESSES

ADDED  
VALUE

Niezbędne jest, aby istniała  możliwość wzajemnej 
współpracy pomiędzy komputerem a biurem w środowisku 
sieciowym. W trakcie wdrażania BIM  powinno być 
to sprawdzone i w razie potrzeby dostosowane.

Możliwe formy współpracy:
Indywidualne stacje robocze
Instalacja zespołowa / grupowa
Online za pośrednictwem serwera FTP, serwera BIM lub 
w chmurze

WARUNKI STRUKTURY 
ORGANIZACJI
Wymiana danych i współpraca są podstawą.

Kluczowym aspektem metody BIM jest płynna wymiana 
danych oraz intensywna współpraca. Niezawodna jakość 
informacji i jej ciągła dostępność dla wszystkich uczestników 
projektu są niezbędymi warunkami. Podstawą jest 
organizacja przechowywania struktury danych w firmie oraz 
w przechowywania struktury danych  projekcie.

Możliwe formy przechowywania danych:
Według wewnętrznej administracji biurowej 
Zastosowanie systemu zarządzania dokumentami
Lokalnie na pojedynczych komputerach
Centralnie na serwerze danych
Online na serwerze BIM lub w chmurze.
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OSOBISTE WYMAGANIA 
Sprawdzanie i rozwijanie umiejętności.

Odpowiednia wiedza techniczna w zakresie ogólnym IT 
i szczególnych kwestii związanych z  oprogramowaniem 
jest ważnym wymagiem podczas zmiany na metodę BIM.

Doradcy zewnętrzni mogą zapewnić szerokie wsparcie dla 
wstępnych projektów pilotażowych. To może pomóc 
w zapobieganiu problemom związanym z realizacją 
projektu w jego początkowych fazach.

Ponadto, jeśli jest taka potrzeba, szkolenia dotyczące 
oprogramowania powinny być zaplanowane w odpowiednim 
czasie przed faktycznym projektem.

Tutaj Allplan zapewnia wsparcie w szerokim zakresie:

szeroko zakrojone  szkolenia oraz ocena kwalifikacji dla 
pracowników, analiza in-situ istniejących standardów 
i przepływów pracy, pomoc przy opracowywaniu planu 
początkowego, doradztwo, wsparcie projektu itd.
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WSZYSTKO W SKRÓCIE
BIM listy kontrolne:
do wprowadzania i analizy kompetencji.



LISTA 2
Kompetencje pracowników.

  Podejście oparte o obiekty

  Doświadczenie obsługi dużych ilości danych

  Konstruowanie informacji i modelu danych

  Podstawowa wiedza na temat wymiany danych 
i współpracy pomiędzy różnymi środowiskami oprogramowania

  Dogłębna wiedza na temat metod i podstawowych 
aspektów BIM

LISTA 1
Wprowadzenie w firmie.

  Decyzja kierownictwa o wprowadzeniu BIM

  Strategia wdrażania jako plan wielostopniowy

   Wydajne środowisko IT z opcją współpracy

  Oprogramowanie zgodne z BIM dostosowane do 
obszaru biznesowego

  Odpowiednia wiedza IT, początkowo wspierana     
(jeśli to konieczne) przez doświadczonych doradców

  Odpowiednia znajomość procesu początkowo 
wspierana (w razie potrzeby) przez 
doświadczonych doradców BIM 
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ŻADNE PYTANIE NIE 
POZOSTANIE BEZ 
ODPOWIEDZI 
BIM-Service by Allplan.
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Analiza istniejących  
warunków organizacji

Szkolenie 
pracowników

Kompetencje 
kierowników 

projektów

Stworzenie wieloetapowego 
planu wdrażania

Zdefiniowanie celów i 
kamieni milowych 

Pomoc przy 
tworzeniu 

standardu firmy 
zgodnego z BIM

CO OFERUJE ALLPLAN?
Precyzyjne, praktyczne wsparcie.

Allplan oferuje swoją pomoc i wsparcie firmy w szerokim 
zakresie przy wprowadzaniu BIM jako metody pracy, oraz  
pozostaje do Państwa dyspozycji jako kompetentny partner. 
Poznaj możliwości BIM z Allplan. Wyłożyliśmy wszystkie 
kluczowe informacje na temat podejścia BIM jasny i 
zrozumiały sposób.

Мożesz również dowiedzieć się, jak Allplan wspiera cię we 
wdrażaniu i pracy z BIM:

www.allplan.com/bim
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Sporządzanie 
dokumentów 

i wytycznych jako 
instrukcji pracy



ALLPLAN JEST EKSPERTEM  BIM  
Aktywne kształtowanie rozwoju BIM.

Allplan BIM jest pionierem BIM  dostarczającym  od wielu lat 
stworzone w Niemczech rozwiązania BIM. Postrzegamy siebie 
jako kompetentnego partnera dla naszych klientów i zapewniamy 
praktyczne i dokładne wsparcie dla  ich wymagań.

Popieramy i zachęcamy  do rozwoju BIM na rynku 
międzynarodowym, z Europą jako naszym głównym celem. 
Na poziomie firmy i produktu Allplan konsekwentnie skupia się 
na otwartości, elastyczności, wymianie wiedzy oraz współpracy.

Więcej na: 
www.allplan.com/bim
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ul. Krokwi 32 lok.25

03-114 WARSZAWA 
Tel  +48 22 300 25 00
Fax +48 22 300 25 01

www.kge.pl

Również dostępne

PRZEWODNIK 
UŻYTKOWNIKA 

PRZEWODNIK 
ZARZĄDZANIA
BIM

PRZEWODNIK 
PROJEKTOWY

KGE Sp. z.o.o. Sp. k. 




