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Mniej błędów w projektach i minimalizacja kolizji danych
Koszty poprawek na etapie budowy mogą wynosić 
od 5% do 15% łącznych kosztów projektu, nic więc 
dziwnego, że eliminowanie błędów jeszcze  
w środowisku projektowym jest wspólnym celem całej 
branży architektury, inżynierii i budownictwa1. Już samo 
wprowadzenie technologii BIM zmniejsza liczbę błędów  
w projektach, a ulepszone procesy współpracy dodatkowo 
ten efekt wzmacniają. W opracowanym przez firmę 
McGraw Hill raporcie SmartMarket „Business Value of BIM 
in North America” odnotowano, że 57% ankietowanych 
architektów wskazuje mniej błędów i przeoczeń  
w dokumentach jako główną zaletę technologii BIM. 
Eliminowanie poprawek poprzez wczesne ograniczanie 
liczby błędów i przeoczeń dzięki użyciu technologii BIM 
to jeden ze sposobów na znaczące obniżenie kosztów, 
a zwiększenie zysków. Według raportu firmy McGraw 
Hill: „ograniczenie poprawek to jeden z realnych 
efektów najwyżej cenionej zalety [rozwiązań BIM], czyli 
mniejszej liczby błędów i przeoczeń w dokumentach”. 
45% architektów wskazało to jako najważniejszą zaletę 
technologii BIM.

Współczesne środowiska pracy obejmują jednak 
rozproszone zespoły i projekty joint venture, co może 
utrudniać zespołom projektowym pełne wykorzystanie 
zalet procesów BIM. Gdy zespół obejmuje osoby  

z wielu różnych lokalizacji, chmurowe rozwiązanie 
do współpracy może stanowić czynnik pozwalający 
zespołom w pełni wykorzystywać procesy BIM 
dzięki niezbędnym funkcjom do komunikacji w czasie 
rzeczywistym i udostępniania danych.

33% specjalistów z branży architektury, inżynierii  
i budownictwa wskazuje dostęp do najnowszych wersji 
dokumentów i aktualnych informacji jako istotne 
wyzwanie przy realizacji projektu, a 32% obawia się, 
że ktoś z zespołu może użyć niewłaściwej wersji2. Gdy 
używane jest rozwiązanie chmurowe z dziennikiem 
komunikacji o projekcie i śledzeniem historii wersji, 
najnowsza wersja jest wyraźnie oznaczona i dostępna 
dla wszystkich uczestników, a dodatkowo jest 
stosowana do modelu głównego, na którym wszyscy 
pracują.

Mając dostęp do modelu, wykonawcy mogą wykrywać 
kolizje już na wczesnych etapach prac. Koszt wykrycia 
kolizji lub błędu w fazie budowy jest trzynastokrotnie 
większy niż w przypadku zidentyfikowania potencjalnego 
problemu jeszcze na etapie projektowania w narzędziach 
BIM3. Również usunięcie kolizji w narzędziach BIM jest 
znacznie tańsze od usuwania jej w terenie — około 90 USD 
zamiast 1100 USD4.

KORZYŚĆ 1

UŻYWANIE CHMUROWYCH TECHNOLOGII BIM PRZYNOSI 
WYMIERNE KORZYŚCI ZESPOŁOM PROJEKTOWYM. OTO 
DZIEWIĘĆ PRZYCZYN, DLA KTÓRYCH SPRAWNA WSPÓŁPRACA 
PROJEKTOWA UMOŻLIWIA ZWIĘKSZENIE ZYSKÓW:

Mniej błędów w projektach i kolizji danych7*

Poprawa efektów projektu dzięki 
stosowaniu rozwiązania do współpracy 
w projektach BIM

Częstą przyczyną opóźnień projektów i przekraczania 
budżetu są błędy ludzkie wynikające z niedostatecznej 
komunikacji i złego zarządzania projektem, danymi  
i dokumentacją5. Złe zarządzanie danymi projektu można 
znacząco ograniczyć poprzez używanie pojedynczego 
rozwiązania do współpracy przy projektowaniu budynków, 
umożliwiającego częste i dokładne wykonywanie analiz. 
Technologie BIM oparte na współpracy pozwalają 
zmniejszyć liczbę poprawek rysunków CAD z 48% do 
zaledwie 2%6.

Paul McGilly, BuroHappold

„Podczas pracy nad tradycyjnym 
projektem zwykle firma 
projektowa otrzymuje dziesiątki, 
jeśli nie setki wniosków o zmianę. 
W projekcie dla Brown University 
New Engineering Research 
Center firma BuroHappold 
otrzymała ich tylko kilka.”.
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KORZYŚĆ 2

Szybsza realizacja 
projektów
Ponad 60% dużych inwestycji przekracza założony 
czas lub budżet.8 Niska efektywność tradycyjnych 
procesów realizacji projektów może się wiązać  
z dodatkowymi kosztami i opóźnieniami. Bardziej 
efektywny proces BIM pozwala skrócić termin 
realizacji i ograniczyć całkowite koszty, z korzyścią 
dla wszystkich uczestników projektu. Technologia 
BIM w połączeniu z chmurowym rozwiązaniem 
do współpracy może oszczędzić zespołowi 
projektowemu sporo czasu w całym procesie 
projektowania budynku. Projektanci mogą szybko 
opracowywać kolejne iteracje poszczególnych 
elementów budynku w celu weryfikacji  
i optymalizacji jego efektywności. Mogą też na 
bieżąco wprowadzać uwagi klienta czy robić analizy 
i symulacje we wczesnych fazach projektowania, 
usuwając ewentualne problemy już na tym 
etapie. Chmurowe rozwiązania do współpracy 
umożliwiają wszystkim członkom zespołu 
uczestniczenie w pracach w czasie rzeczywistym, 
czy to poprzez bezpośrednią obsługę narzędzi BIM, 
czy wyświetlanie i zatwierdzanie efektów zmian 
projektowych, co może znacznie przyspieszyć 
procesy.

Zespół, na bieżąco otrzymując na platformie 
chmurowej informacje o rutynowych zmianach 
projektu, może poświęcić spotkania ważnym 
tematom strategicznym, a nie codziennej logistyce. 
Rozwiązania chmurowe poprawiają współpracę, 
jednocześnie przenosząc rutynową, codzienną 
komunikację do chmury. To po prostu następny krok 
w ewolucji tradycyjnych metod współpracy.

KORZYŚĆ 3

Dzięki możliwości korzystania z ogromnych 
ilości danych przechowywanych w zdalnych 
usługach chmurowych, rozpowszechnieniu 
urządzeń mobilnych  oraz dostępności bogato 
wyposażonych aplikacji mobilnych zespoły 
projektowe mają dostęp do wszystkich 
danych projektu z dowolnej lokalizacji. 
Funkcje komunikacji umożliwiające wysyłanie 
błyskawicznych powiadomień do wszystkich 
uczestników projektu rewolucjonizują proces 
BIM, ułatwiając komunikację ze wszystkimi 
partnerami, którzy muszą być na bieżąco 
informowani o zmianach lub je zatwierdzać. 
Pozwala to rozproszonym zespołom projektowym 
pracować w sposób ściśle zintegrowany.

Zespoły mogą utrzymywać wysoką wydajność 
również poza biurem, co pozwala zwiększać 
sprawność działania całej firmy, a potencjalnie 
również poprawiać jej wyniki finansowe. Niemal 
40% ankietowanych specjalistów z branży  
architektury, inżynierii i budownictwa 
wskazuje dostęp online do wszystkich 
dokumentów z dowolnego urządzenia 
jako jeden z najważniejszych czynników 
zwiększania wydajności firmy lub ograniczania 
kosztów.10Personel oczekuje możliwości pracy 
z dowolnego miejsca, a to wymaga aplikacji 
zoptymalizowanych pod kątem pracy mobilnej.

„Projekty o tym poziomie 
zaawansowania wymagają 
zaangażowania najlepszych 
specjalistów z całego świata.  
W naszym zespole współpracują ze 
sobą ludzie z San Francisco, Nowego 
Jorku, Melbourne, Nowego Delhi  
i Dubaju. Wszyscy mogą na bieżąco 
obserwować wprowadzane zmiany”.

„BIM 360 Design to najlepsze 
narzędzie do komunikacji. Usprawnia 
przepływ informacji w sposób 
dotychczas dla nas nieosiągalny, 
dzięki czemu możemy szybciej 
realizować zlecenia. Przykładowo  
w tym projekcie skróciliśmy łączny 
czas opracowywania modeli  
i rysunków o przeszło 35%.”.

Pardis Mirmalek, lider technologii projektowania, 
Woods Bagot

Enrique Sarmiento, kierownik ds. VDC, 
McCarthy Building Companies

Skrócenie czasu potrzebnego na komunikowanie się, 
realizację procesów i podejmowanie decyzji 9

Poprawa procesów projektowych dzięki 
stosowaniu rozwiązania do współpracy  
w projektach BIM

Zwiększenie 
wydajności dzięki 
pracy z dowolnego 
miejsca
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KORZYŚĆ 4

Mniejsze wydatki na IT

Rozwiązania chmurowe pozwalają 
użytkownikom szybciej rozpocząć pracę  
i mają wiele zalet w porównaniu z lokalnymi 
systemami informatycznymi wymagającymi 
czasochłonnego instalowania. Systemy 
lokalne wymagają też początkowej inwestycji 
kapitałowej, a utrzymywanie zarządzających 
nimi informatyków zwiększa koszty operacyjne. 
Rozwiązania zastępcze, na przykład serwery 
FTP, mogą powodować poważne obciążanie 
sieci, a nierzadko również powielanie 
danych na serwerze. Blisko jedna trzecia 
specjalistów z branży architektury, inżynierii 
i budownictwa stwierdziła, że używanie wielu 
różnych programów w pracach budowlanych 
lub projektowych powodowało w przeszłości 
powielanie danych.11

Chmurowe rozwiązania do współpracy można 
wdrożyć niemal natychmiast i wygodnie 
zwiększać lub zmniejszać skalę wdrożenia 
odpowiednio do wielkości projektu  
i zespołu. Obszar roboczy jest udostępniany 
w chmurze, co umożliwia projektowanie 
zsynchronizowane w czasie rzeczywistym  
w danym projekcie.

Projekty BIM wykonywane wyłącznie na 
systemach lokalnych mogą utrudniać wspólne 
edytowanie modelu, ponieważ członkowie 
zespołu przebywający poza biurem miewają 
trudności z uzyskaniem dostępu do 

modelu. Nawet gdy firmy architektoniczne, 
inżynieryjne i wykonawcze używają własnych 
serwerów, trzeba ustalić, kto będzie 
udostępniać model centralny i utrzymywać 
jego bazę danych — i jak podzielić związane 
z tym koszty. Zła synchronizacja modelu 3D 
między serwerami i stacjami roboczymi może 
oznaczać straty czasu i pieniędzy. 

Udostępnianie modelu przechowywanego 
w rozwiązaniu lokalnym nie jest najlepszym 
sposobem pokazywania projektu właścicielowi 
lub innym partnerom, którzy nie używają 
narzędzi BIM i niekoniecznie muszą znać 
oprogramowanie niezbędne do odczytania 
planu technicznego. Może to opóźnić 
przekazywanie informacji zwrotnych. Gdy 
używane jest chmurowe rozwiązanie do 
współpracy, wszyscy członkowie rozproszonego 
zespołu muszą się tylko zalogować, aby 
wyświetlić model 3D w łatwej w obsłudze 
przeglądarce, co pozwala uzyskiwać szybsze  
i dokładniejsze komentarze. 

„Potrzebowaliśmy skalowalnego 
rozwiązania, które nie przeciążałoby 
naszych zasobów informatycznych,  
a przy tym spełniało warunki finansowe 
narzucone przez kierownictwo  
i zapewniało wydajność niezbędną do 
realizacji naszego projektu”.

Leo Gonzales, architekt i kierownik ds. BIM, Newman Architects



50% 47% 22% 44%
„Wprowadzenie w naszym projekcie 
technologii BIM 360 Design pozwoliło 
nam utworzyć wspólne lokalizacje  
w postaci biur wirtualnych, bez 
konieczności używania fizycznych biur  
w tej samej lokalizacji”.

Michelle Vo, główna architekt, Hennebery Eddy Architects

Zmniejszenie kosztów przez zapewnienie zespołowi 
projektowemu wirtualnego wspólnego biura
Kluczową zaletą technologii BIM jest możliwość 
równoległej pracy wielu użytkowników na tym samym 
modelu. Udostępnianie wspólnego modelu w chmurze 
to jeden ze sposobów dzielenia się pracą na chmurowej 
platformie BIM. Rozwiązanie do współpracy  
w chmurze z dostępem mobilnym do wspólnego modelu 
stanowi kluczowy punkt dostępowy dla użytkowników 
pracujących w programie Revit lub innych narzędziach.

Fizyczne lokalizowanie zespołów projektowych  
w jednym miejscu, czego niekiedy wymagają niektórzy 
klienci, szczególnie z sektora publicznego, bywa 
bardzo kosztowne. Często wymagane jest odgórne 
zadeklarowanie kosztów podróży związanych ze wspólną 
lokalizacją już w ofercie przetargowej — a więc jeśli  
koszty będą wyższe od oczekiwanych, często musi 
je pokryć sam zespół.12 Firmy muszą oddelegować 
pełnoetatowych pracowników (zwykle z tej samej 
lokalizacji fizycznej) na cały czas trwania projektu. 
Wspólna lokalizacja może wymagać inwestycji w sprzęt 
i infrastrukturę informatyczną oraz zaprojektowania 
i wyposażenia pomieszczeń biurowych dla zespołu. 
Oznacza to, że rozwiązanie alternatywne w postaci 
cyfrowej platformy do wirtualnej pracy we wspólnej 
lokalizacji może przynieść ogromne korzyści finansowe.

Chmurowe platformy współpracy pozwalają tworzyć 
wirtualne pokoje narad, w których inżynierowie 
instalacji mechanicznych, elektrycznych  
i hydraulicznych (MEP), architekci, wykonawcy  
i inżynierowie budownictwa mogą wygodnie sprawdzać 
listy kontrolne projektu. Takie alternatywne rozwiązanie 
eliminuje konieczność finansowania fizycznego 
wyposażenia, wyżywienia i podróży całego zespołu 
projektowego. 

W najnowszym badaniu SmartMarket Brief13 41% 
ankietowanych przyznało, że zastosowanie rozwiązania 
projektowego do współpracy ogranicza konieczność 
pracy w jednej lokalizacji i umożliwia wyeliminowanie 
związanych z tym kosztów.
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KORZYŚĆ 5

Ograniczanie konieczności pracy w jednej lokalizacji 
i związanych z tym kosztów 14 

Poprawa procesów projektowych dzięki 
stosowaniu rozwiązania do współpracy  
w projektach BIM
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KORZYŚĆ 6

Poświęcaj mniej czasu na 
koordynowanie, a więcej 
na projektowanie
Specjaliści zajmujący się projektowaniem 
budynków pracują najwydajniej, gdy mogą się 
skoncentrować na swojej głównej specjalizacji. 
W przypadku tradycyjnych procesów 
projektowych marnuje się sporo czasu na 
przekazywanie aktualizacji do modelu 3D lub 
czekanie, aż ktoś inny przyśle najnowszą wersję 
pliku. Niemal co trzeci specjalista z branży  
architektury, inżynierii i budownictwa 
potwierdza, że narzędzia chmurowe 
nieprzystosowane do wymagań tego sektora 
często utrudniają terminowe ukończenie 
projektu, a używanie wielu programów 
powoduje powielanie zasobów informatycznych 
i marnowanie czasu personelu.15

W środowisku współpracy w czasie rzeczywistym 
każdy ma zawsze czynny dostęp do najnowszej 
wersji projektu, co pozwala minimalizować 
przestoje pracowników. Gdy zespoły mogą 
się skupić na projektowaniu, a nie pilnowaniu 
wersji lub koordynowaniu aktualizacji, 
znacznie łatwiej o efektywną pracę i stawianie 
nowoczesnych budynków, które wyznaczają 
nowe trendy i zdobywają nagrody.

Rzeczywiście 64% architektów i 61% inżynierów 
stwierdziło, że rozwiązanie projektowe do 
współpracy pomogło im w realizacji bardziej 
kreatywnych projektów i zapewnieniu ich 
lepszej jakości.16

„Koordynowanie projektu z użyciem 
oprogramowania BIM 360 Design 
pozwoliło firmie AECOM skrócić czas 
pracy zespołów projektowych o 18%.”.

Chris Crowe, AECOM
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W przypadku konwencjonalnych narzędzi komunikacji 
udostępnienie modelu 3D do przeglądu lub zatwierdzenia 
przez właściciela budynku i innych nietechnicznych 
partnerów projektu jest procesem skomplikowanym  
i czasochłonnym. Eksportowanie modelu do pliku PDF 
zawierającego rendering 3D i przesłanie go na serwer 
FTP to mało wydajna metoda, a renderingi 3D w plikach 
PDF często są niejasne dla użytkowników niebędących 
projektantami. Ten czasochłonny proces niejednokrotnie 
powoduje problemy z wersjami projektu i może opóźniać 
zatwierdzenie lub przyjęcie projektu.

Nieprawidłowe stosowanie danych projektów budynków 
w połączeniu z rosnącym rozproszeniem zespołów 
przysparza amerykańskiemu sektorowi zarządzania 
nieruchomościami kosztów rzędu 15,8 mld USD rocznie, 
przy czym mniej więcej dwie trzecie tej kwoty to 
koszty operacyjne ponoszone przez właścicieli.18 Co 
więcej, blisko jeden na czterech specjalistów z branży 
architektury, inżynierii i budownictwa przyznaje, 
że używanie wielu narzędzi technologicznych bez 
optymalnej integracji ma negatywny wpływ na 
sprawność pracy w projekcie.19

Współpraca projektowa w chmurze pozwala ogromnie 
przyspieszyć zatwierdzanie projektów dzięki zapewnieniu 
dostępu w czasie rzeczywistym do modelu 3D i jego 
modyfikacji. Właściciel budynku może się w każdej chwili 
zalogować i sprawdzić postępy prac. 

Zdobywanie większej liczby 
zleceń 

Ulepszone technologie współpracy pozwalają 
na partnerską współpracę z firmami z innych 
krajów, a coraz bardziej międzynarodowy 
charakter projektowania budynków zachęca do 
kolejnych innowacji technicznych. Wprowadzenie 
udoskonalonych procesów współpracy bardzo 
ułatwiło pracę ze specjalistycznymi partnerami z 
dowolnego miejsca na świecie. Gdy współpracownicy 
są rozrzuceni po całym świecie, regularne 
organizowanie fizycznych spotkań jest po prostu 
niewykonalne. Coraz bardziej globalne podejście 
do projektów w sektorze architektury, inżynierii i 
budownictwa stanowiło bodziec do opracowania 
technologii chmurowych przeznaczonych 
specjalnie do tego celu. Dzięki rozwiązaniom 
chmurowym do współpracy w narzędziach BIM 
fizyczna lokalizacja użytkownika nie stanowi już 
bariery dla jego udziału w żadnym projekcie, 
niezależnie od miejsca.

Nowe technologie współpracy otwierają możliwości 
dla mniejszych firm, które w przeszłości często nie 
mogły brać udziału w większych projektach.17 W 
przeszłości współpraca nad modelem z większymi 
partnerami mogła wymagać nadmiernych inwestycji 
w infrastrukturę informatyczną, jednak rozwiązania 
chmurowe wymagają znacznie mniejszych nakładów 
kapitałowych, co obniża bariery wejścia. Współpraca 
w chmurze wyrównuje szanse firm projektowych. 

Mniejsze firmy mogą być bardziej 
konkurencyjne dzięki dostępowi do tych 
samych, wysokiej klasy rozwiązań, z których 
korzystają ich więksi rywale. Możliwość 
dopasowania skali rozwiązania do potrzeb 
pozwala rozwijać działalność poprzez składanie 
wspólnych ofert z większymi partnerami.

KORZYŚĆ 7 KORZYŚĆ 8

Poprawa komunikacji z rozproszonymi 
uczestnikami projektu

56% 59% 42% 50%

Podniesienie zadowolenia klientów dzięki lepszej 
przejrzystości projektu i łatwiejszemu dzieleniu się opiniami20

Poprawa efektów projektu dzięki stosowaniu  
rozwiązania do współpracy w projektach BIM

Udostępnianie w chmurze eliminuje czasochłonne 
czynności administracyjne po obu stronach, usprawnia 
komunikację i zwiększa wzajemne zaufanie.



PRZECZYTAJ KOLEJNY E-BOOK    >

Sprawna współpraca przynosi 
korzyści we wszystkich rodzajach 
projektów
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Przyciąganie i zatrzymywanie najlepszych 
specjalistów może być czynnikiem 
decydującym o konkurencyjności. 
Praca z dowolnego miejsca oznacza, że 
można zatrudnić do projektu najlepiej 
wykwalifikowanych pracowników i nie 
ograniczać się do lokalnego rynku. 
Współpraca projektowa w chmurze umożliwia 
rozproszonym zespołom spójne działanie, 
mimo że nie pracują one w tym samym biurze. 

Najlepsi specjaliści coraz częściej poszukują 
pracy w firmach, które umożliwiają godzenie 
życia zawodowego i osobistego. W przypadku 
projektowania budynków oznacza to, że zespół 
może koncentrować się na samym projekcie 
oraz związanych z tym twórczych wyzwaniach 
i rozwiązywaniu problemów, a jednocześnie 
korzystać z elastycznych form zatrudnienia. 

Zmienne godziny pracy wydają się mało 
realne w branży o krótkich terminach. 
Jednak dzięki rozwiązaniom chmurowym do 
współpracy i aplikacjom mobilnym członkowie 
zespołów mogą uczestniczyć w pracach  
z dowolnego miejsca, nawet gdy są w podróży. 
Otwiera to drogę do zatrudnienia dla rodziców 
i opiekunów, a w szczególności kobiet, które 
stanowią w tej branży mniejszość. 

Rekrutacja — przyciąganie i zatrzymywanie najlepszych 
specjalistów 

„Nasi pracownicy są rozsiani po 
całym kraju. Oprogramowanie BIM 
360 Design umożliwia pozyskiwanie 
najlepszych specjalistów niezależnie 
od lokalizacji”. 
Anthony Woodsford, członek zespołu/
kierownik ds. BIM, Corstorphine + Wright



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI    >

Porozmawiaj z przedstawicielem 
handlowym

WYPRÓBUJ TERAZ     >

Wersja testowa BIM 360 Design

WYPRÓBUJ TERAZ     >

Wersja testowa BIM 360 Docs

Dowiedz się więcej  
o rozwiązaniu 
Autodesk 
umożliwiającym 
sprawną współpracę 
projektową

Oprogramowanie BIM 360 Design umożliwia współpracę 
projektową i zarządzanie danymi w całym cyklu projektowania. 
Pozwala zespołom na bezpieczną pracę nad modelem Revit 
w ramach jednej firmy lub różnych firm oraz kontrolowanie 
wymiany danych. To rozwiązanie zapewnia sprawną koordynację 
wyników prac, wizualizację zmian, śledzenie postępów w projekcie 
i zarządzanie błędami, a w efekcie osiągnięcie lepszych wyników.

BIM 360 Docs to chmurowe rozwiązanie do zarządzania dokumentami, które 
umożliwia wyszukiwanie, publikowanie, recenzowanie i zatwierdzanie informacji 
projektowych oraz zarządzanie nimi na wspólnej platformie o nieograniczonej 
przestrzeni do przechowywania danych. Dzięki dostępowi do aktualnych 
informacji z każdego miejsca i w dowolnym momencie zespoły mogą zmniejszyć 
liczbę błędów, podejmować świadome decyzje i poprawić wyniki.

https://www.autodesk.pl/campaigns/bim360/meet-your-account-manager
https://bim360.autodesk.com/bim-360-design-trial/
https://info.bim360.autodesk.com/bim-360-docs#


*   DANE NA WYKRESACH W TYM E-BOOKU ILUSTRUJĄ WYNIKI Z PUBLIKACJI „DODGE DATA & ANALYTICS” 
SMARTMARKET BRIEF OPARTEJ NA BADANIU AMERYKAŃSKICH ARCHITEKTÓW, INŻYNIERÓW, WYKONAWCÓW 
OGÓLNYCH I WYKONAWCÓW SPECJALISTYCZNYCH, KIEROWNIKÓW DS. BIM I IT, MAJĄCYM NA CELU 
OKREŚLENIE ZAKRESU I ZNACZENIA CHMUROWYCH ROZWIĄZAŃ DO WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCYCH BIM
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