PROGRAMSKA OPREMA ZA UPRAVLJANJE
GRADBENIH PROJEKTOV

Povežite, organizirajte
in optimizirajte svoje
projekte

BIM 360
Rešitve
SODELOVANJE PROJEKTANTOV
Sočasno skupno delo na modelih in
upravljanje izmenjave projektne
dokumentacije
UPRAVLJANJE DOKUMENTOV
Organizacija, distribucija in
pregledovanje datotek v oblaku
KOORDINACIJA
Pospešitev pregledov ter identifikacija
in odprava neskladij oz. kolizij

Investicijski projekti v današnji dobi zahtevajo
tesno sodelovanje distribuiranih timov v vseh
projektnih fazah od zasnove do gradnje, ki pa je
pogosto obremenjeno s problemom informacijskih
silosov in s težavami v komunikaciji. Autodesk®
BIM 360® odpravlja te ovire z enotno platformo v
oblaku, ki povezuje vaše projektne skupine in
podatke v realnem času v vseh fazah projekta, od
zasnove do gradnje.
BIM 360 z digitalizacijo projektne dokumentacije in
potekov dela poveže procese snovanja in gradnje,
uporablja podatke za spremljanje napredka in
določanje benčmarkov, ter s tehnikami strojnega
učenja analizira podatke za stalne izboljšave z
ozirom na dejavnike tveganja kot so čas, stroški,
kakovost in varnost.

KONTROLA KAKOVOSTI MODELOV/
GRADLJIVOST
Podpora pri pregledovanju modelov,
primerjavi različic in reševanju težav
ZAHTEVE ZA PREDLOŽITEV
INFORMACIJ IN PREDLOGI
Optimalno upravljanje zahtev za
predložitev informacij in predlogov
UPRAVLJANJE IN KONTROLA
STROŠKOV Nadzor proračuna in nalogi
za spremembe
UPRAVLJANJE KAKOVOSTI
Standardizacija proaktivnega procesa
zagotavljanja/kontrole kakovosti
UPRAVLJANJE VARNOSTI
Beleženje opažanj o varnosti za
proaktivno preprečevanje incidentov
PODATKI IN ANALITIKA
Understand project performance and
root causes

Projektiranje
Enotna podatkovna
platforma
BIM 360 nadomesti delo v izoliranih in
nepovezanih sistemih z integracijo celotnega
poteka projekta na enotni podatkovni
platformi v vseh fazah, od zasnove do
gradnje. Projektni timi lahko tako preprosto
prenašajo informacije iz ene faze v drugo, za
hrambo vseh projektnih informacij in
podatkov pa skrbi ena sama rešitev.

Varnost
Varnost je eden od stebrov rešitve BIM 360, ki je
zasnovana in zgrajena po načelih najboljših praks
računalništva v oblaku, deluje pa na svetovno
vodilni oblačni infrastrukturi Amazon Web
Services (AWS).
Autodesk je za validacijo svojega varnostnega
pristopa izbral standardno branžno certifikacijo
SSAE-16 AT 101 SOC 2 ter certifikacijo po ISO
27001, ISO 27017 in ISO 27018.

Integracija
Integrirajte svojo obstoječo programsko
opremo z BIM 360 in tako kar najbolje
izkoristite svojo gradbeno tehnologijo.
Rešitev BIM 360 je postavljena na platformi
z odprtimi in varnimi API-ji, uporabnikom pa
omogoča preprosto integracijo z drugo
programsko opremo, ki se uporablja v
gradbeništvu, vključno s tehnologijo dronov,
paketi za kalkulacije in pripravo ponudb ter
orodji za upravljanje varnosti.

Povežite projektantske skupine za boljše
rezultate projekta
Uspeh projekta je odvisen od dosledne komunikacije znotraj
timov in med timi v vseh fazah projekta. Funkcionalnost
skupnega dela Revit na platformi BIM 360 omogoča projektnim
timom delo na istem modelu v realnem času. BIM 360 z
vizualizacijo sprememb, upravljanjem težav ter možnostjo
označevanja in komentiranja na mobilnih napravah je celovita
rešitev za skupine v okolju Revit, ki centralizira projektno
dokumentacijo v celotnem življenjskem ciklu projekta.

GLAVNE ZMOGLJIVOSTI
Skupno delo v oblaku Revit — Naložite modele Revit v
BIM 360 in jih obdelujte vzporedno z ostalimi
odobrenimi uporabniki v procesih skupnega dela v
oblaku.

Nadzor dostopa — Nastavite ravni dostopa tako, da
bodo prave informacije vedno ostale v pravih rokah.

Spremljanje in časovnica — Spremljajte napredovanje
projekta na časovnici v skupni rabi, s transparentnostjo
in opredeljeno odgovornostjo za vse podatke, ki si jih
izmenjujejo timi.
Upravljanje izmenjave projektne dokumentacije —
Skupna raba projektne dokumentacije v paketih z
opredeljenim skrbništvom in njihova večkratna uporaba
za zmanjšanje ročnih potekov dela. Način sodelovanja je
prilagodljiv in vključuje samo odobrene pakete dela s
statusom 'v teku' ali pa sodelovanje v živo.
Spremembe vizualizacije — Za boljše razumevanje
novih konstrukcijskih sprememb in vpliva novih
informacij na tekoče delo. Pregledujte v živo modele
Revit, ki so objavljeni v BIM 360, ali pa načrtujte objavo
ob poljubnem času.
Odpiranje težav ter dodajanje oznak in komentarjev —
Zagotovite opredeljeno odgovornost z dodajanjem
oznak in komentarjev, ki so vezani na različice.

»Pri projektu novega tehničnega
raziskovalnega središča na univerzi Brown
smo s sodelovanjem v okolju BIM 360 Design
dosegli 90-odstotno zmanjšanje stroškov in
20-odstotni prihranek časa.«
PAUL MCGILLY, BuroHappold

Pred gradnjo

Gradnja in predaja

Povezovanje v oblaku za
multidisciplinarno koordinacijo in
preglede kakovosti modelov

Izboljšajte kontrolo kakovosti,
varnosti in vodenje projektov na
gradbišču

»Demokratizirajte« koordinacijo informacijskega modeliranja
gradenj z BIM 360, ki zagotavlja več odgovornosti za avtorje
modelov ter zmanjšuje obremenitev vodij VDC in BIM.
Projektne skupine lahko z BIM 360 še pred gradnjo hitro
identificirajo in razrešijo drage težave s samodejnimi poteki
dela za detekcijo in odpravo kolizij v enem samem in deljenem
prostoru za večmodelno koordinacijo.

BIM 360 je integrirano orodje za upravljanje zahtev za
predložitev informacij. Omogoča lažje izvajanje ter podpira
proaktivno upravljanje kakovosti in varnosti in spremljajte
uspešnost na terenu z nadzornimi poročili.

GLAVNE ZMOGLJIVOSTI

Plan

GLAVNE ZMOGLJIVOSTI

Dostop do 3D-modelov in navigacija — Modeli so
dostopni online ali offline v formatih RVT, DWH in
IFC. Modele preprosto premikajte, jih povečujte in
krožite okrog njih ob pomoči težnosti z navigacijo,
ali pa kalkulirajte z orodji za delo s točkami.

Upravljanje zahtev za predložitev informacij in
predlogov — Preprosto nastavljivi poteki dela za
ustvarjanje, pregledovanje in odobravanje zahtev
za predložitev informacij. Upravljajte predloge,
ustvarjajte pakete in dodelite pravice
revidentom.

Samodejno zaznavanje kolizij — Ob vsaki objavi
ali posodobitvi modelov se samodejno izvede
preverjanje kolizij, s katerim lahko projektne
skupine hitro pridobijo pregled nad vplivom
sprememb.
Matrika kolizij — Oglejte si kolizije za vse
objavljene modele v prostoru za koordinacijo in
prikličite podrobnosti objektov v koliziji. Območja
z največ kolizijami so barvno označena za lažje
določanje prioritet pri njihovem odpravljanju.

Kakovost in varnost — Standardizirajte in
digitalizirajte svoje programe upravljanja
kakovosti in varnosti z vključitvijo vseh
deležnikov ter izvajanjem kontrol in poročanjem
o problemih v realnem času.

Docs

Združevanje modelov — Združevanje
multidisciplinarnih modelov je avtomatizirano.
Izkoristite projektne standarde za prostorsko
razčlenitev in preprosto pregledovanje težav med
koordinacijami.
Upravljanje težav — Med koordinacijami zabeležite
težave skupaj s podatki o tipu, lokaciji in roku
odprave za hitrejše odpravljanje kolizij,
opredelitev odgovornosti in spremljanje
reševanja. »Šum« lahko odpravite tako, da
označite objekte v koliziji, ki ne predstavljajo
težav.
2D in 3D primerjava — Napredne funkcije za
vizualizacijo sprememb na 2D-načrtih ali
individualnih 3D-modelih za boljše razumevanje
novih konstrukcijskih sprememb.

»Čakanja na tedenske koordinacijske
sestanke ni več. Detektiranje kolizij in
koordinacija se odvijata v realnem času.«
CHRIS WEAVER, Andy J. Egan Company

Upravljanje težav — Dodelite reševanje težav
članom tima, vključno s samodejnim odpiranjem
težav za vse neskladne pozicije na kontrolnih
seznamih. Možnost dodajanja fotografij in
komentarjev je v pomoč pri reševanju težav.
Z dnevnikom aktivnosti na gradbišču
Dnevniki—
2D 3D
lahko sledite napredovanju in uspešnosti projekta.
Beležite vremenske pogoje, podrobne podatke o
delavcih, težave in incidente.
Poročanje in analitika —Podrobni in zbirni
kontrolni seznami in poročila o težavah za
pregled nad skladnostjo s programi v celotnem
projektu. Uporabite prilagodljive nadzorne plošče
za realnočasovni vpogled v stanje projekta z
vidika kakovosti, varnosti, zahtev za predložitev
informacij in predlogov.
Predaja— Vsa projektna dokumentacija in podatki
so centralizirani na skupni in enotni podatkovni
platformi v celotnem življenjskem ciklu projekta
za nemoten digitalni proces predaje.

»V našem podjetju smo dosegli 20-odstotno
zmanjšanje težav s kakovostjo in varnostjo z
rešitvijo Construction IQ, ki nam pomaga, da
sprejemamo boljše odločitve.«
MICHAEL MURPHY, BAM Ireland

Produkti
BIM 360 Docs je enotna podatkovna platforma za BIM 360, ki je vključena v
treh dodatnih naročniških storitvah BIM 360 (Design, Coordinate in Build).

Povežite time, projektantom
omogočite varno sočasno
skupno delo, upravljajte
izmenjavo projektne
dokumentacije in preprosto
razberite konstrukcijske
spremembe.

GLAVNE ZMOGLJIVOSTI:
• Skupno delo v oblaku
Revit
• Nadzor dostopa
• Spremljanje in
časovnica
• Koordinacija izložkov
• Vizualizacija sprememb
• Odpiranje težav ter
dodajanje oznak in
komentarjev

Optimizirajte poteke dela VDC &
BIM s koordinacijo modelov in
samodejnim zaznavanjem kolizij.

GLAVNE ZMOGLJIVOSTI:
• Dostop do 3D-modelov in
navigacija

GLAVNE ZMOGLJIVOSTI:

ogled modelov
Ustvarjanje prostorov za
koordinacijo
Samodejno zaznavanje kolizij
Matrika kolizij
Združevanje modelov
Upravljanje težav
2D in 3D primerjava

• Upravljanje zahtev za

• Združevanje, filtriranje in
•
•
•
•
•
•



Upravljajte odpiranje in
reševanje zahtev za predložitev
informacij in predlogov ter
zagotovite podporo za
proaktivne programe
upravljanja kakovosti in
varnosti.

GLAVNE ZMOGLJIVOSTI:
• Neomejeno shranjevanje
• Nadzor nad dokumenti in
shranjevanje različic za
vse tipe datotek
• Objavljanje Revit in
AutoCAD

predložitev informacij

• Varnostni pregledi na

mobilnih napravah
• Upravljanje težav
• Gradbeni dnevniki
• Poročanje in analitika

+

DODATNI IZDELKI
BIM 360, KI SO
NAPRODAJ POSEBEJ

Programska oprema za
zanesljivo planiranje dela
po načelih vitke gradnje.

Rešitev za upravljanje
vzdrževanja, namenjena
mobilnim napravam.

UPRAVLJANJE STROŠKOV
(dodatek za BIM 360 Build)
Nadzor proračuna in
upravljanje nalogov za
spremembe.

•
•
•
•

2D in 3D ogled in primerjava
Kompleti dokumentov
Potek dela za odobritve
Označitev in komentiranje težav
pri projektiranju
• Dostop z mobilnimi napravami
• Poročanje in analitika

Če želite izvedeti več, obiščite
spletno mesto na naslovu:
autodesk.com/bim-360
ali nam pišite na info@cgsplus.si
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