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A BIM elterjedtsége az Egyesült Államokban1
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az AMERIKAI EGYESÜLT 
ÁLLAMOKBAN azok az alvállalkozók, 
akik magas szinten elkötelezték 
magukat a BIM használata mellett, 
több mint 25%-os megtérülésről 
számolnak be2

67%

A BIM helyzete Észak-Amerikában

Az épületinformáció-modellezés (BIM) 
nem kerülhető meg. Még azokra az 
építészekre, mérnökökre és más 
érintettekre is, akik jelenleg még 
nem a BIM-eljárásokkal dolgoznak, 
a közeljövőben bizonyosan hatni fog a 
BIM, ahogy világszerte egyre szélesebb 
körben alkalmazzák. Az építőipar a BIM-
folyamatok bevezetésének elősegítésével 
igyekezett növelni a pontosságot és a 
hatékonyságot a tervezési szakaszban, 
növelni a termelékenységet, és ellenszert 
találni a projekteken jelentkező haszon 
folyamatos csökkenésére.

Ugyanekkor az épülettervező 
szakemberek esetenként csak 
nehezen képesek a legtöbbet 
kihozni a BIM-befektetéseikből nem 
csupán a befektetések megtérülése 
(ROI), de a jobb üzleti eredmények 
elérése terén is.
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A BIM sokkal több, mint egy egyszerű 
technológia vagy folyamat. Egyfajta 
szocio-technológiai rendszer, amely „az 
ember által létrehozott technológia és 
annak a társadalomba való bevezetése 
miatt a közösségi intézményekben beállt 
következmények együttese”.3 Már a BIM 
központi műszaki magja is képes könnyebbé 
tenni az együttműködést a technológiát 
alkalmazó felhasználók számára, azonban 
a BIM közösségi vonzatai – a koordinált 
eljárások, valamint az intézményi és 

kulturális keretrendszerek – hordozzák az 
igazi értéket.  
A tervező szakemberek háromnegyede a 
BIM-befektetések pozitív megtérüléséről 
számol be, amely a BIM bevezetésének 
mértékével egyenes arányban nő.4 A 
felmérések pedig kimutatják, hogy a BIM-
mel egyre több költség takarítható meg, 
ahogy a csapat egyre együttműködőbbé 
válik. Ez a különbség a magányos és a 
közösségi BIM-használat közt.

Beruházás a tervezési együttműködésbe

A tervezési együttműködésre irányuló beruházások szintje 
közvetlenül kihat a projektek sikeres megvalósítására 5

Ennek eléréséhez azonban bizonyos akadályokat le kell küzdeni5

69%
ennyi szervezet használt már szervezetek 
közötti online együttműködési eszközöket

59%
tekinti magát „korai alkalmazónak” az olyan 
új technológiák tekintetében, amelyekkel 
növelhető a termelékenység

37%
állítja, hogy a megjelenő technológiák az 
alvállalkozók, beszállítók és ügyfelek általi gyors 
bevezetése jelenti a legnagyobb lehetőséget 
a termelékenység növelésére a kivitelezési 
ágazatban

19%
állítja, hogy rendszeresen használ szervezetek 
közötti online együttműködési eszközöket 
a szervezeten belül

73%
állítja, hogy a tervezés–
ajánlat–építés szakaszban 
van még hová fejlődni a 
termelékenység terén

20%
állítja, hogy a legnagyobb 
gondot az együttműködés és  
az információmegosztás 
hiánya jelenti a partnerek és 
beszállítók felé

14%
állítja, hogy a 
termelékenység 
tekintetében a legnagyobb 
kihívást az elavult 
technológiák és eszközök 
használata jelenti
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Az építőipar örömmel látja az összekapcsolt 
épületinformáció-modellezést 1. TREND
Korábban a hangsúlyt a BIM szó „M” betűjére 
(„modellezés”) helyezték. Most azonban a hangsúly 
egyre inkább eltolódik az „I”, azaz az „információ” 
felé. Az információk összpontosításával és hatékony 
megosztásával a projektcsapatok korábban nem látott 
módokon működhetnek együtt.

Az összekapcsolt BIM-et egyfajta holisztikus, 
projektközpontú működés jellemzi. Már a kezdetektől 
a projekt áll a középpontban, nem pedig az 
egyes fájlok vagy alkalmazások. A technológia 
használatával az építész, tervező és kivitelező csapatok 
összekapcsoltabbá válhatnak, és a legkülönfélébb 
forrásokból elérhető információk teljes tárházához 
férhetnek hozzá.

A felhővel például összekapcsolhatók az adatok, 
rendszerek, projektek és csapatok, így minden és 
mindenki folyamatosan képes kommunikálni, azonnali 
hozzáféréssel a legfrissebb fájlokhoz, tervekhez 
és projekttevékenységekhez. Az összekapcsolt 
BIM „folyamatosan elérhető” korában a projekt-
együttműködés valós időben zajlik, és a nemzetközi 
csapatok a nap 24 órájában dolgozhatnak, hiszen mindig 
a csapat más részeinél van éppen nappal.

A projektek teljesítése egyre inkább az együttműködésen 
alapul
A megnövekedett igényekre válaszul egyre terjednek 
az együttműködésre épülő különféle projektteljesítési 
típusok, például a tervezés–ajánlat–építés (design-bid-
build – DBB), az integrált projektszállítás (integrated 
project delivery – IPD), és a köz- és magánszféra 
között kialakított partnerség (Public-Private 
Partnerships – PPP). A tervezési szakaszon túl az 
építőipari termékbeszállítói láncok nagy valószínűséggel 
nemzetközi, sőt akár globális hálózatokat alkothatnak.6 
Így az építőipari tervezőcégeknek a partnerekkel közös 
vállalkozásokat kell alakítaniuk, közös helyszíneken 
kell tartózkodniuk, közös kiszolgálókra kell dolgozniuk, 
verziókövetési és központosított visszajelzési 
rendszereket kell bevezetniük.

Az ilyen jellegű együttműködésen alapuló 
projektteljesítéshez a hatékony döntéshozatal 
támogatása érdekében az építész- és mérnöki irodáknak 
egyszerűen kell tudnia kommunikálni és megosztani 
az adatokat. Ahogy az együttműködésen alapuló 
projektteljesítés-típusok válnak a szokásos eljárássá, 
az ilyen típusú munkát támogató új technológiai 
megoldások születnek az építőipari szakemberek 
igényeinek kiszolgálására.

TEHÁT HOGYAN BIZTOSÍTHATJA, HOGY BIM-
BERUHÁZÁSAIBÓL A LEGTÖBBET HOZHASSA KI? 
ELSŐ LÉPÉSKÉNT MEG KELL ÉRTENIE AZ 
ÉPÍTŐIPARRA HATÁSSAL LÉVŐ NÉGY TRENDET

1. TREND 2. TREND

„Az együttműködésre való törekvés a 
projektgazdáktól és a projektcsapatoktól 
ered, nem állami követelmény. Azt 
láthatjuk, hogy maga az iparág 
határozza meg a saját optimális 
munkamódszerét – ez pedig az 
együttműködésen alapul.”

Joe Gould, vezető építőipari műszaki értékesítő, Autodesk USA



A felhőalapú 
együttműködés 
nagymértékben segíti 
a BIM-folyamatokat, 
az új projektteljesítési 
modelleket és az 
összekapcsoltság iránti 
igényt
A BIM-ben az együttműködés nem egyszerűen 
az információról szól. Azokra az emberekre is 
kiterjed, akik a projektcsapatokat alkotják, arra az 
igényükre, hogy egy megosztott munkaterületen 
dolgozhassanak valós időben, és hogy a döntések, 
módosítások és a kommunikáció egyidejűleg 
és azonnal érvénybe lépjen, meg legyen 
jelölve és nyomon legyen követve. Az integrált 
tervezési és kivitelezési megközelítést támogató 
trendre válaszul az iparág előnyben részesíti az 
együttműködési folyamatokat a külső partnerekkel, 
és beruházásokat eszközöl a kommunikációs 
infrastruktúrában. A BIM együttműködési képességei 
optimalizálhatók az olyan megoldásokkal, amelyek 
a kommunikációt az egyszerű e-mail-láncok 
fölé emelik, és egységes teret és nyilvántartást 
biztosítanak a munkához. A megfelelő felhőalapú 
megoldás használatával a teljes projektciklus, 
azaz a tervezés, a mérnöki tervezés, a kivitelezés 
és az üzemeltetés során végig integrálhatók a 
munkafolyamatok, és elháríthatók a kommunikációs 
akadályok, így a projekt-együttműködés 
valós időben valósulhat meg. A felhőalapú 
együttműködési eszközökkel minimalizálható 
a tervezés során az állásidő és az átdolgozások 
mennyisége.

A felhő mára érett 
eszközzé vált
Az építőipar örömmel látja a felhőtechnológiák 
előnyeit, az együttműködési és adatkezelési 
megoldások használatát. A felhő ma már életünk 
minden területén jelen van. Már szinte természetes, 
hogy folyamatosan kommunikálunk, és folyamatosan 
hozzáférünk az adatokhoz és információkhoz, 
akármerre járjunk is. A felhőalapú megoldásokkal 
bárhonnan dolgozhatunk, ahonnan szeretnénk. 
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Hogyan hatnak a kapcsolódási lehetőségek, az 
együttműködés és a felhő a tervező szakemberekre
A négy trend egyértelműen látható az építőiparban, 
az azonban, hogy a tervező szakemberek hogyan 
használják ki ezeket a munkájuk során, még mindig 
alakulóban van. 

Az együttműködésen alapuló tervezési modellek 
alkalmazásához eltérő munkastílus szükséges. A 
szakemberek már nincsenek munkaállomáshoz, 
irodához vagy íróasztalhoz kötve. Az adatok és 
információk tetszőleges helyről való elérését 
lehetővé tévő technológiák által felszabadított 
építész csapatok távolról is képesek együttműködni, 
legyen szó akár ugyanannak a vállalatnak a 
különböző irodáiról, az alkalmazottak otthonáról 
vagy egy közeli kávézóról. Mivel a csapatok tagjainak 
már nem szükséges ugyanazon a fizikai helyen 
tartózkodniuk, integrált projektcsapatok hívhatók 
össze, amelyekben az adott építési projektekben 
érintett minden szakág képviselteti magát. A virtuális 
csapatnak azonban a munkához egy központi 
együttműködési megoldásra van szüksége, hogy a 
távoli közreműködök is hatékonyan részt vehessenek. 

Az építőipari piac vezető szereplői örömmel látják a 
felhőalapú technológiákat, amelyek révén a távoli 
adatkezelési eljárások lehetségessé válnak. A korszerű 
tervezői környezet középpontjában a valós idejű 
információ áll, amely a felhőben megosztható, 
nyomon követhető és archiválható – a 3D  
modelladatoktól a projektkommunikációig 
(az e-maileket és a jegyzeteket is beleértve). 
Elengedhetetlen, hogy a csapat tagjai bárhol 
és bármilyen eszközről elérhessék ezeket az 
információkat. Az együttműködésnek a projekt minden 
tagja között meg kell valósulnia: a vezető építész- 
vagy mérnöki irodától a tanácsadókon és a kiegészítő 
szakágakon keresztül a projekt többi érintettjéig, 

beleértve a projektgazdát, a közhivatalokat és az 
ügyfél képviselőit. 

Minden csapattagnak közre kell tudnia működni egy 
megosztott és formátumfüggetlen munkaterületen, 
akárhol dolgozzon is helyileg. Így az együttműködő 
csapatoknak lehetőségük van a szakértői partnerek 
szolgálatait az egész világról igénybe venni. 
Az idő- és helyfüggetlen hozzáférés révén a 
csapatok a későbbi szakaszokban csökkenthetik az 
értékalapú mérnöki tevékenységek mennyiségét, 
mivel az adatütközések már a korai szakaszokban 
azonosíthatók, és a csapat a már a korai tervezési 
szakaszokban közösen jóváhagyott modellen tud 
dolgozni. Az ilyen eljárások lehetővé tételével a 
bárhonnan elérhető együttműködési megoldások 
költségmegtakarítási lehetőségeket jelentenek.
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Az együttműködési technológiák által lehetővé tett új 
munkamódszerek

A hatékony együttműködés a kulcs a BIM teljes 
potenciáljának kiaknázásához. Az Autodesk 
alapvető BIM szerkesztőszoftvere, a Revit® 
munkamegosztási funkcionalitása révén 
a megosztott modelleket egyszerre több 
közreműködő is elérheti. A munkarészek 
megosztása teljes körű csoportmunka funkciókat 
biztosít, az egyidejűleg hozzáférhető megosztott 
modelltől a projekt elkülönülő egységekre 
történő formális felosztásán át a projektelemek 
vagy rendszerek külön kezelt, csatolt modellekre 
történő felosztásáig. Így a csapat kiválaszthatja 
a csoportmunka legjobb módszereit, és saját 
munkafolyamata és projektkövetelményei 
alapján működhet együtt.

Ez a modellszintű együttműködés a BIM központi 
eleme, amelyhez szükséges, hogy a résztvevők 
mind egy megosztott kiszolgálóra csatlakozzanak. 
Az építési projektcsapatok esetében nagyobb 
rugalmasságra van szükség a résztvevők 
tekintetében, mivel több helyszínen több 
vállalatnak is hozzáférést kell biztosítani, nagyobb 
mobilitási igények mellett. 

Az igazi tervezési együttműködési megoldások 
kiiktatják a hardveres követelményeket vagy 
a tűzfalak által okozott akadályokat, így a 
munkamegosztás távoli helyek és független 
hálózatok között is lehetséges.

Az építőipar egyre inkább kifelé tekint, valós 
együttműködésre törekszik a külső felekkel, és 
igyekszik megteremteni az ehhez szükséges 
technológiai infrastruktúrát. A külső felekkel 
való együttműködést szolgáló BIM-eljárások 
fejlesztése már évek óta fontos beruházási 
terület az építőiparban, és mára egyre több 
vállalat ismeri fel a projektcsapatok közötti 
jobb együttműködés előnyei. Egy nemrégiben 
végzett felmérés szerint azok száma, akik 
szerint az előnyök már érezhetők, a 2012-es 
31%-ról 2014-ben 49%-ra nőtt7. A külső felekkel 
való együttműködést szolgáló BIM-eljárások 
fejlesztése fontos beruházási terület, amely a 2012-
es 33%-ról 2014-re 54%-ra nőtt8. A „magányos” 
BIM korántsem eredményez ugyanakkora 
megtérülést, mint az együttműködése 
alapuló BIM. A BIM megvalósítása mellett 
párhuzamosan zajlik a modellmegosztást 
támogató adatkezelési infrastruktúrák kiépítése az 
együttműködéses modellezési munkafolyamatok 
és eljárások optimalizálása és a modellek 
mindenhol és mindenkor való elérésének 
biztosítása érdekében.

A felhőalapú környezetekben való 
együttműködés képessége vonzó partnerré  
teszi az építőipari szervezetek számára9

81%

28%

53%

veszi bizonyos 
fokig figyelembe 
a projektcsapatok 
összeállításakor

követeli meg

szorgalmazza

„Annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban 
maga a BIM csak viszonylag későn terjedt 
el, ugyanitt a „közösségi”, együttműködésen 
alapuló BIM-et támogató technológiák 
hamar elfogadottá váltak. Ez részben a 
hatalmas földrajzi kiterjedésnek köszönhető. 
A projekttel való folyamatos kapcsolat iránti 
igény nagyon is jelen van, a déli államokban 
a BIM terjedése mégis némiképp akadozik. 
Az együttműködési technológiák a BIM 
megvalósításában igen magas szerepet 
játszanak, bár általánosságban maga a BIM 
nem olyan széles körben elterjedt, mint 
Európában.

Láthatóan kialakulóban van egy trend az 
épületek életciklusának számításba vételére, 
amelynek köszönhetően már a tervezéskor 
figyelembe veszik a ciklus „végét” is. Például 
az energiafelvétel csökkentésével vagy 
a „félintelligens” épületek tervezésével. A 
végső cél természetesen az épületekből 
kinyert információk alapján végzett 
elemzésekkel és a karbantartás megfelelő 
testre szabásával a teljesítmény 
optimalizálása.”

Joe Gould, vezető építőipari műszaki értékesítő, Autodesk USA
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Miért a felhő a 
legalkalmasabb a tervezési 
együttműködéshez?

A projektcsapatok olyan technológiákat vezetnek 
be, amelyekkel zökkenőmentesebbé tehetők a 
tervezési folyamatok, és jobb üzleti eredmények 
érhetők el.

A tervezőcsapatok kifejezetten törekszenek 
olyan módszerek kidolgozására, amelyekkel 
hatékonyabbá tehető a tervek iterálása és a 
projektteljesítés. A felhőhöz kapcsolódó BIM 
tervezési folyamatokkal a teljes projektcsapattal 
való gyorsabb és közvetlenebb együttműködés 
révén több projekt valósítható meg a költségvetés 
keretein belül. Így végül a csapat a lehető legtöbb 
értéket realizálhatja a BIM-befektetésekből.



KILENC TERÜLET, AHOL A 
FELHŐALAPÚ TERVEZÉSI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS SEGÍT 
NÖVELNI A BIM-PROJEKTEK 
NYERESÉGESSÉGÉT
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A projektek során fellépő hibák csökkentése és az 
adatütközések minimalizálása
Mivel a kivitelezési szakaszban szükséges 
átdolgozások költsége a projektek 
összköltségének 5–15%-át teszi ki, minden 
építőipari vállalat törekszik a hibák számának 
csökkentésére az épülettervezési környezetben10. 
Már magával a BIM használatával is csökkenthetők 
a projekthibák, és a fejlett együttműködési 
folyamatok tovább növelik ezt az előnyt. A McGraw 
Hill a BIM üzleti értékét az észak-amerikai piacon 
vizsgáló SmartMarket-jelentése („Business Value 
of BIM in North America”) szerint a megkérdezett 
építészek 57%-a jelölte meg a dokumentációs 
hibák és hiányosságok csökkenését a BIM egyik 
legfontosabb előnyeként. Az átdolgozások 
elkerülése a hibák és hiányosságok BIM 
használatával történő, már a korai szakaszokban 
való csökkentése révén jelentős tényező a 
költségek csökkentésében és a nyereség 
növelésében. A McGraw Hill-jelentés szerint 
„az átdolgozások csökkenése kézzelfogható 
eredménye az egyik legfontosabb [BIM] 
előnynek, a dokumentumok hibái és hiányosságai 
csökkenésének”, és ezt az építészek 45%-a említi a 
BIM egyik legfontosabb előnyeként.

Manapság azonban, ahogy egyre inkább jellemző, 
hogy a projektcsapatok tagjai különböző helyeken 
dolgoznak és a projektek közös vállalkozásokban 
valósulnak meg, egyre nehezebbé válik a 
projektcsapatok számára a BIM előnyeinek teljes 
kiaknázása. Ha a projektcsapat tagjai különböző 
helyeken dolgoznak, egy felhőalapú megoldás 
lehet az a megközelítés, amely a szükséges 
valós idejű kommunikáció és adatmegosztás 
egyszerűsítése révén segít a csapatnak kiaknázni a 
BIM előnyeit.

Az építőipari szakemberek 33%-a szerint 
a legfrissebb dokumentumok elérése és a 
legnaprakészebb információk rendelkezésre 
állása az egyik legnagyobb kihívás a projektek 
megvalósítása során, és 32% aggódik amiatt, 
hogy valaki valamikor a rossz változattal fog 
dolgozni11. A projektkommunikációt naplózó és a 
verzióelőzményeket követő felhőalapú megoldások 
révén az átdolgozásokról minden résztvevő 
értesül, és azokat abba a mestermodellbe is 
szinkronizálja a rendszer, amiből mindenki 
dolgozik.

Az alvállalkozóknak is előnyt jelent, ha már 
a projekt korai szakaszában végezhetnek 
ütközésvizsgálatokat. Az ütközések és 
a hibák a kivitelezési szakaszban való 
észlelése tizenháromszor annyiba kerül, 
mint a lehetséges problémák a BIM-projektek 
tervezési szakaszában való azonosítása12. Az 
ütközések BIM-ben való megoldása olcsóbb, 
mint a helyszínen, és 1100 helyett mindössze 
hozzávetőleg 90 dollárba kerül13.

A projektek késése és a költségvetés 
meghaladása gyakran emberi hibákból fakad, 
és a hiányos kommunikáció és a gyenge 
projekt-, adat- és dokumentumkezelés 
következménye14. Az emberi hibák esélye az 
együttműködésen alapuló épülettervezési 
megoldások alkalmazásával, ahol az elemzések 
gyakran és pontosan futtathatók, nagy 
mértékben csökkenthető. Az együttműködésen 
alapuló BIM-technológiák 48%-ról 2%-ra 
csökkentik a CAD-rajzok átdolgozásának 
szükségét15.

A FELHŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ BIM-
PROJEKTCSAPATOK SZÁMÁRA JELENTKEZŐ 
ELŐNYÖK SZÁMSZERŰSÍTHETŐK. ÍME KILENC 
TERÜLET, AHOL A TERVEZÉSI SZAKASZBAN VALÓ 
JOBB EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KEDVEZŐBB ÜZLETI 
EREDMÉNYEK ÉRHETŐK EL:

1. ELŐNY

48%

2%

–
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2. ELŐNY

A projektek gyorsabb 
befejezése
A nagyobb tőkebefektetést igénylő projektek 
több mint 60%-a lépi túl a költségvetési és 
határidőcélokat16. A hagyományos projektteljesítési 
folyamatok hatékonyságbeli hiányosságainak 
jelentős idő- és költségvonzatai lehetnek. A 
hatékonyabb BIM-munkafolyamatok révén 
optimalizálható a projektek időegyenese, 
csökkenthető a teljes költség, ami a projekt 
minden résztvevője számára előnyös. A felhőalapú 
együttműködési megoldásokkal kombinálva a BIM 
rengeteg időt takaríthat meg a projektcsapat 
számára a teljes épülettervezési folyamat során. 
A tervezők a tervelemek gyors iterálásával 
kiértékelhetik és optimalizálhatják például az 
épületteljesítményt, válaszolhatnak az ügyfelek 
kéréseire, vagy elemzéseket és szimulációkat 
hajthatnak végre a tervezés korai szakaszában, 
így a folyamat sokkal korábbi szakaszában 
küszöbölhetik ki a lehetséges hibákat. A felhőalapú 
együttműködési megoldásokkal a csapat minden 
tagja valós időben vehet részt a munkában, akár 
közvetlenül a BIM-ben dolgoznak, akár csak látják 
vagy felülvizsgálják a tervmódosítások eredményeit, 
így a munkafolyamatok drasztikusan felgyorsíthatók.

Mivel a rutinszerű tervmódosításokról a csapat a 
felhőn keresztül folyamatosan értesül, a személyes 
értekezleteken a fontosabb, jövőbe mutató témákra 
lehet összpontosítani a mindennapi logisztika 
helyett. Az együttműködés előnyei megőrizhetők, 
azonban a mindennapos tevékenységek a felhőbe 
helyezhetők. A felhő a hagyományos módszerek egy 
új lépcsőfoka.

3. ELŐNY

Munkavégzés 
bárhonnan
Azáltal, hogy a felhőszolgáltatásokban tárolt 
távoli adatok nagy mennyiségben lekérhetők, 
illetve a mobileszközök és funkciókban 
gazdag mobilalkalmazások széles tárházának 
köszönhetően a projektcsapatok bárhonnan 
elérhetik a projektadatokat. A frissítéseket 
a projektcsapatoknak azonnal leküldő 
kommunikációs funkcióknak köszönhetően 
kialakuló forradalmi BIM-eljárások révén 
a kommunikáció sokkal egyszerűbbé válik 
az érintettekkel, akiknek valós időben kell 
tudniuk megtekinteni vagy jóváhagyni a projekt 
módosításait, így a kiterjedt projektcsapat 
valóban együttműködve dolgozhat együtt. 

Mivel a projektcsapat akkor is hatékonyan 
dolgozhat tovább, ha nem minden tag 
tartózkodik egy helyen vagy az irodában, olyan 
hatékonyságbeli növekedés érhető el, amely 
pozitív hatással van az üzleti eredményre. Az 
építőipari szakemberek csaknem 40%-a állítja, 
hogy a dokumentumok bármely eszközplatformon 
való online elérése az egyik leglényegesebb 
tényező vállalatuk termelékenységének 
növelésében vagy a költségek csökkentésében18. 
Az emberek szeretnének tetszőleges helyről 
dolgozni, ehhez pedig a mobil munkavégzésre 
optimalizált alkalmazásokra van szükség.

Határidőre végrehajtott projektek17

A költségvetésen belül végrehajtott projektek17

20,5%
Állami szektor

Állami szektor

33,35%
Magánszektor

Magánszektor
46,8% 37,2%

„A BIM 360 Design a leghatékonyabb 
kommunikációs eszköz. Olyan 
mértékben javítja az információk 
áramlását, amit korábban soha 
nem tapasztaltunk, és így segít 
gyorsabban elvégeznünk a 
munkánkat. Például ebben a 
projektben 35%-kal tudtuk 
csökkenteni a modellek és a rajzok 
készítésének átfutási idejét.”

Enrique Sarmiento, a virtuális tervezésért és 
kivitelezésért felelős vezető, McCarthy Building 
Companies
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4. ELŐNY

Kevesebb informatikai kiadás
A felhőalapú megoldásokkal a felhasználók 
hamarabb elkezdhetnek dolgozni, és emellett több 
más előnyt is biztosítanak a helyszíni informatikai 
rendszerekkel szemben, amelyek üzembe 
helyezése több időbe telik. A helyszíni rendszerek 
kiépítéséhez emellett kezdeti tőkeberuházás, 
az üzemeltetésükhöz pedig további kiadások 
szükségesek az informatikai kezelőszemélyzet 
fenntartására. A kerülő megoldások, például az FTP, 
jelentős forgalmat generálnak a vállalati hálózaton, 
valamint duplikálják az adatokat a kiszolgálókon. 
Az építőipar szakemberek közel egyharmada 
számolt be arról, hogy a kivitelezési vagy tervezési 
projektek során a több különböző eszköz használata 
az adatok duplikálását okozta.19

A felhőalapú együttműködési megoldások 
szinte pillanatok alatt telepíthetők, és a projekt, 
valamint a projektcsapat méretétől függően 
fel- illetve leskálázhatók. A munkaterület felhőben 
való futtatásával a tervezés valós időben és 
szinkronizáltan végezhető már akár a jelenlegi 
vagy következő projektje során is.

A csak helyszíni környezetben futó BIM-
projektekben nehézségekre lehet számítani 
a modellek közös szerkesztése során, mivel a 
nem a helyszínen lévő csapattagok nehezen 
érik el a modellt. Az építészek, a mérnökök és 
az alvállalkozók is mind használhatnak saját 
kiszolgálót, azonban el kell dönteni, hogy a 
központi modell kinél fut, kinek a feladata az 
adatbázis üzemeltetése, és hogyan lesznek a 
vonatkozó költségek megosztva. A 3D modell 

nem megfelelő szinkronizálása a kiszolgálók és 
munkaállomások közötti idő- és pénzveszteséget 
okozhat. 

A helyszíni megoldásokon futtatott modellek 
elérhető tétele nem a legideálisabb megoldás a nem 
közvetlenül a BIM-ben dolgozó vagy a szoftverek 
műszaki tervek olvasására való használatában 
nem igazán képzett projekttulajdonossal 
és érintettekkel való megosztásra. Az ilyen 
berendezkedés késleltetheti a visszajelzéseket. 
A felhőalapú együttműködési megoldásokkal 
azonban a teljes projektcsapat bejelentkezhet egy 
könnyebben elérhető megtekintőbe a 3D modell 
áttekintése érdekében, így a visszajelzések 
sebessége és pontossága javítható. 

A Newman Architects úgy találta, hogy 
a VPN-es kerülő megoldás lassú és 
költséges, frusztráló élmény a tervezők 
számára, és emellett jelentősen terheli 
az informatikai erőforrásokat is.

„Amire igazán szükségünk volt, az 
egy skálázható megoldás, amely nem 
terheli szükségtelenül az informatikai 
erőforrásainkat, és egyszerre elégíti ki a 
vezetés pénzügyi elvárásait és a projekt 
teljesítménybeli szükségleteit.”

Leo Gonzales, építész és BIM-vezető, Newman Architects
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5. ELŐNY

Virtuális jelenlét
A BIM egyik legfontosabb előnye, hogy egyszerre 
több közreműködő is dolgozhat ugyanazon a 
modellen. A megosztott modell a felhőben való 
tárolásával valósítható meg a virtuális felhőbeli 
BIM-munkamegosztás. A megosztott modell mobil 
elérését lehetővé tévő felhőalapú együttműködési 
megoldások kritikus fontosságú hozzáférési 
pontot biztosítanak a Revit-környezetben és azon 
kívül dolgozók számára.

A projektcsapatok egy helyen tartózkodása, 
amelyet egyes ügyfelek vagy az állami szervek 
néha megkövetelnek, rendkívüli költségekkel 
járhat. Az egy helyen tartózkodás érdekében 
felmerülő utazási költségeket gyakran előre kell 
szerepeltetni a pályázati eljárásokban, ami azt 
jelenti, hogy az esetleges túlfutásokat végül 
a projektcsapatnak kell magára vállalnia20. A 
vállalatoknak teljes munkaidejű alkalmazottakat 
kell a projektre dedikálnia (akik általában a 
projekthelyszínen végzik munkájukat). Az egy 
helyen tartózkodás esetenként hardver- vagy 
informatikai befektetéseket is maga után vonhat, 
illetve irodateret is ki kell alakítani a csapat 
számára. Alternatív megoldásként ezért a virtuális 

jelenlétet támogató digitális megoldások jelentős 
pénzügyi előnyt jelentenek a projekt számára.

A felhőalapú együttműködési környezetben a 
csapatok szimulált „főhadiszállást” alakíthatnak 
ki, amelyben mindenki – a gépész-, villamos- vagy 
épületgépész mérnök, az építész, az alvállalkozó 
és a szerkezettervező mérnök – hatékonyan 
dolgozhat a projekt adott szakaszain. Ennek 
az alternatív megoldásnak köszönhetően nem 
szükséges biztosítani a fizikai helyszínt, az étkezést 
és az utaztatást a teljes projektcsapat számára.

„A projekthez üzembe helyezett 
technológia, a BIM 360 Design révén 
virtuálisan vontuk össze az irodákat 
ahelyett, hogy ezt a valóságban kellett 
volna megtennünk.”
Michelle Vo, elnök, Hennebery Eddy Architects
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6. ELŐNY

Kevesebb koordináció,  
több tervezés
Az épülettervező szakemberek akkor dolgoznak 
a leghatékonyabban, ha a saját szakterületükre 
összpontosíthatnak. A hagyományos tervezési 
folyamatok során sok idő megy el azzal, hogy 
a módosításokat frissítsék a 3D modellben, 
illetve hogy a több résztevőtől a legfrissebb 
fájlverziókra várakozzanak. Az építőipari 
szakemberek majd egyharmada szerint a nem a 
kifejezetten az építőipari piac számára készült 
felhőalapú eszközökkel a projektek határidőre 
való befejezése nehézkes, és hogy a különböző 
szoftverek egyidejű használata redundanciát 
okozhat az informatikai környezetben, és 
pazarolhatja a személyzet idejét.21

A valós idejű együttműködési környezetekben 
csökken az alkalmazottak állásideje, mivel 
mindenki a legfrissebb tervváltozatot éri el, és 
azon dolgozik. A csapatok így hatékonyabban 
dolgozhatnak, és korszerű, díjnyertes 
trendteremtő épületeket hozhatnak létre, ha 
a tervekre összpontosíthatnak, és nem kell 
törődniük a verziókkal és a frissítésekkel.
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8. ELŐNY

„A nagyobb szervezetekben sokféle 
tehetség érhető el mindenütt. És 
a projektekhez a legmegfelelőbb 
munkatársakat szeretnénk használni –  
nem egyszerűen azokat, akik épp 
ráérnek.”
Craig Halvorson, üzemeltetésért felelős vezető 
alelnök, ARCADIS 23

„A BIM 360 Design révén projektjeink 
átláthatóak, és az információkat 
mindenkivel megosztjuk, akiknek hozzá 
kell férniük. Már nem is tudnánk nélküle 
élni.”
Marin Pastar, innovációért felelős igazgató, Bates 
Architects

A termelékenységet leginkább növelő 
technológiák és felügyeleti stratégiák

33%

36%
BIM

Szervezetek 
közötti online 
együttműködési 
eszközök24

A projektek átláthatóságának 
kialakítása és a jóváhagyási 
csatornák egyértelműsítése

A hagyományos kommunikációs eszközökkel a 3D 
modellek áttekintésre vagy jóváhagyásra való megosztása 
az épülettulajdonossal és a nem műszaki érintettekkel 
bonyolult és időigényes feladat volt. A modellek 3D 
PDF renderelt dokumentumként való exportálása 
és FTP-re való feltöltése kevéssé hatékony, és a 3D 
PDF renderelések küldése gyakran okozott zavart a 
nem tervező szakemberek körében, és következésképp 
késésekkel és hibákkal járt a jóváhagyások és aláírások 
során. Ezzel együtt a folyamat sok időt is igénybe vett, 
valamint verziókezelési problémákat okozott a projekt 
során. Az épülettervezési adatok nem megfelelő kezelése 
és a csapatok egyre növekvő töredezettsége évente 
15,8 milliárd dollár kiesést okoz az Egyesült Államokban 
állami megrendelésre dolgozó építési szektorban, és a 
tulajdonosok az üzemeltetés során ennek az összegnek 
mintegy további kétharmadát költik az épületekre25. Az 
építőipari szakemberek közel egynegyede állítja, hogy a 
több különböző, nem zökkenőmentesen integrált műszaki 
eszköz használata negatívan befolyásolja a projektek 
hatékonyságát26. A felhőalapú tervezési együttműködés 
révén a projektjóváhagyás sebessége a frissített 3D 
modellek valós időben való megosztásával drasztikusan 
növelhető. Az épülettulajdonos bármikor bejelentkezhet, 
és ellenőrizheti a projekt előrehaladását. A felhőbeli 
megosztással mindkét oldalon kiküszöbölhető 
az időigényes adminisztráció, segít javítani a 
kommunikációt, és növeli a bizalmat is.

Még több megbízás 

A fejlett együttműködési technológiák segítik 
a nemzetközi partnerségek működését, az 
épülettervezés nemzetközi léptékűvé válása pedig 
további technológiai innovációt tesz lehetővé. A 
fejlett együttműködési folyamatok kialakulásával 
egyre könnyebb a világ különböző tájain dolgozó 
szakértő partnerekkel együttműködni. Ha a 
csapattagok szerte a világban dolgoznak, egyszerűen 
nem megoldható, hogy a teljes csapat rendszeresen 
összeüljön ugyanabban a szobában. Mivel az 
építőiparban a projektek egyre globálisabb léptékűek, 
ez olyan felhőalapú technológiák fejlesztését 
motiválta, amelyek kifejezetten ezt a célt szolgálják. 
A BIM felhőalapú együttműködési megoldásaival a 
fizikai hely már nem lehet akadálya a projektben való 
részvételnek, a földrajzi távolságtól függetlenül.

Az új együttműködési technológiák új lehetőségeket 
nyitnak az olyan partnerek számára, akik 
máskülönben túl kicsik lennének a projektekben 
való részvételhez22. A múltban talán nem lett 
volna módjuk megindokolni az informatikai 
infrastruktúrába való beruházásokat a nagyobb 
partnerekkel való együttműködéshez, a felhőalapú 
megoldások alacsony tőkebefektetési igényével 
azonban a belépési küszöb is alacsonyabb. A 
felhőalapú tervezési együttműködés egyenlő 
esélyeket teremt. A kisebb vállalatok 
versenyképesebbekké válhatnak, mivel 
ugyanazokhoz a – számukra megfelelő méretre 
skálázott – csúcstechnológiás megoldásokhoz 
férhetnek hozzá, mint a nagyobb versenytársak, 
így vállalatuk a nagyobb partnerekkel való 
együttműködésre ajánlatot téve tovább növekedhet. 

7. ELŐNY



Mérnököket felvenni szándékozó munkáltatók 
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95%
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jelezte, hogy nehezen talál  
megfelelő szakembereket
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9. ELŐNY

A rugalmas munkavégzés talán kevésbé 
lehetséges egy ilyen iparágban, ahol ilyen 
szorosak a határidők, azonban a felhőalapú 
együttműködési megoldások révén a 
csapattagok bárhonnan részt vehetnek a 
munkában, a mobilalkalmazásokkal akár 
még „út közben” is. Ez lehetőségeket teremt 
az olyan alkalmazottak számára, akik szülők 
vagy gondviselők is egyben, különösen a nők 
esetében, akik amúgy is alulreprezentáltak az 
iparágban.

„Az Egyesült Államok egyes területein nehéz 
megfelelő helyi szakembereket találni. 
Az Egyesült Államok északi területein 
rengeteg olyan vidéki iroda van, akik a 
tervezési együttműködésre szorulnak 
a megfelelő munkaerő-állomány 
szerződtetéséhez. Vegyük például Alaszkát! 
A szakértelem egyértelműen New York, Los 
Angeles, Chicago és Las Vegas felé áramlik. 
Vegasban mindig van hely a milliárd 
dolláros, felső kategóriás építési projektek 
számára. Nashville szintén sok szakembert 
vonz a maga rengeteg egészségügyi 
projektjével.”

A tehetségek bevonzása és megtartása a 
versenyképesség növelésének fontos szempontja. 
A bárhonnan való munkavégzés lehetőségének 
megteremtésével a legalkalmasabb személyeket 
alkalmazhatja a projektekhez ahelyett, hogy a 
korlátozott helyi erőforrásokra kellene támaszkodnia. 
A felhőalapú tervezési együttműködés nagyszerű 
lehetőséget biztosít a különböző helyszíneken dolgozó 
csapatoknak a közös munkára még akkor is, ha nem 
ugyanabban az irodában tartózkodnak.

A legjobb szakemberek egyre inkább olyan állásokat 
keresnek, ahol a vállalatok megfelelő egyensúlyt 
biztosítanak a munka és a magánélet között. Az 
épülettervezés esetében ez azt jelenti, hogy a csapatnak 
a rugalmas munkalehetőségek mellett lehetősége van 
a tényleges tervezésre, illetve az ahhoz tartozó kreatív 
kihívásokra és problémamegoldásra koncentrálni. 
Kevesebb időt szeretnének tölteni az adminisztrációval 
és a fájlváltozatok átválogatásával, és többet a 
tervezéssel, beleértve az inspirációgyűjtést a helyszínen.

A rugalmas munkavégzés talán kevésbé tűnik 
lehetségesnek egy olyan iparágban, ahol szorosak 
a határidők, azonban a felhőalapú együttműködési 
megoldásokkal a csapattagok bárhonnan részt vehetnek 
a munkában, a mobilalkalmazásokkal pedig akár 
még „út közben” is. Ez lehetőségeket teremt az olyan 
alkalmazottak számára, akik szülők vagy gondviselők 
is egyben, különösen a nők számára, akik amúgy is 
alulreprezentáltak az iparágban.

A mérnöki szakma nem a rugalmas munkavégzésről 
híres, talán ezért is mutatja a Royal Academy of 
Engineering kutatása, hogy az Egyesült Királyságban 
a női mérnökök mindössze 4%-a dolgozott rugalmas 
munkaidőben, és csak 17%-uk érezte úgy, hogy ez 
szerepet játszott a karrierválasztásukban. Mégis 79%-uk 
szerint a munkatársaik és a munkaadók fontos szerepet 
játszottak abban, hogy a munkájuk és magánéletük 
egyensúlyba kerüljön. 

A szemléletváltás elengedhetetlen.

Az Amerikai Egyesült Államokban az építőipari 
tervezők számára ugyanakkora kihívás a 
megfelelő egyensúly megtalálása a munka és 
a magánélet között, mint bármely más iparág 
képviselői számára. A méltányos növekedést 
kutató washingtoni szervezet, a Washington 
Center for Equitable Growth tanulmánya 
szerint az amerikaiak folyamatosan annyit 
túlóráznak, ami már káros az egészségükre. 

A tanulmány a szerint a heti 40 munkaóra 
feletti munka számít túlórának, és azt mutatta 
ki, hogy a nagyobb keresetű foglalkozások 
képviselői nagyobb valószínűséggel túlóráznak. 

A megkérdezett építészek és mérnökök 
17,1%-a vallotta, hogy a túlórázás normálisnak 
tekinthető28. A tanulmány kitért az 
Amerikai Egyesült Államok a szellemi 
munkavállalók érdekeit nem igazán képviselő 
túlóratörvényeire, amelyek inkább a túlórát 
szorgalmazzák, mint az okos munkavégzést. 
A fókusznak azonban a termelékenységen és 
a minőségi munkán kellene lennie. A fáradt 
tervezők gyakrabban hibáznak, és nehezebben 
hoznak létre mesterműveket, így inkább 
a megfelelő eszközökre volna szükség, 
amelyekkel bárhonnan lehet dolgozni, és 
az eredményekre lehet összpontosítani az 
egyszerű „megjelenés” helyett.

Toborzás – a tehetségek bevonzása és megtartása

Joe Gould, vezető építőipari műszaki értékesítő, Autodesk USA
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Integrált projektszállítás

Az integrált projektszállítás (IPD) egy olyan 
projektteljesítési módszer, amely szerződéses 
megállapodáson alapul a tulajdonos, a tervező 
szakember és az építő között, ami lehetővé 
teszi, hogy minden partner kivegye a részét 
kockázatokból, és részesedhessen a haszonból is. 
A sikerhez nagyfokú együttműködés szükséges.

Amikor az Autodesk 2008-ban a walthami 
(Massachusetts) építőipari központja 
kivitelezéséhez az IDC alkalmazása mellett 
döntött, ez a módszer még ritkaságnak 
számított. Valójában az észak-amerikai tervezők 
és mérnökök jelenleg inkább „integrált 
projekttervezést” végeznek, mint teljes 
IPD-t. A lehető legnagyobb együttműködési 
igény kialakítása a projekt előnyére válik, és 
segít megkerülni a formális IPD hivatalos 
dokumentációs követelményeit (például az AIA 
E202 előírást)34.

„A BIM 360 Design egy nagyszerű 
megoldás a társult partnerségek, az 
irodaközi együttműködés és a távolról 
bedolgozó munkaerő számára. A Revit-
projektjeinkben az együttműködéshez a 
felhőt már nem csak »de jó lenne« alapon 
alkalmazzuk. Mostanra valóban ez lett a 
munkamódszerünk.”

Melyik megvalósítási modell 
érvényes az Ön ágazatában?

Az építési pályázatok kiírásának, elnyerésének 
és megvalósításának folyamatai változnak. 
Egyre nagyobb hangsúly helyeződik a különféle 
szakértők közötti együttműködésre, hogy a 
tulajdonosok a lehető legjobb eredményeket 
kaphassák, beleértve a kivitelezést követő 
időszakot és az épület teljes életciklusát is. 
Sajnos azonban a tervezői szerződés nem 
oldja meg a felek közötti kommunikáció 
problémáját. A hatékony együttműködéshez a 
jogi megállapodáson túl kommunikációs terv 
is szükséges. A tervezési célú együttműködési 
megoldások segíthetnek megoldani a 
kommunikációs tervek megvalósításával 
kapcsolatos gyakorlati problémákat. A 
gyakorlatban az épülettulajdonos választja ki a 
számára kedvező együttműködési megvalósítási 
modellt, ezért a tervezőirodáknak nem árt 
ismerniük a modellek közötti különbségeket, és  
tudniuk kell alkalmazkodni a tulajdonos által 
elvárt keretrendszerhez.

Kal Houhou, műszaki igazgató, 
Martinez + Johnson Architecture

a kockázatmegosztási szerződések 
szélesebb körű elfogadottsága

Módszerek a termelékenység fokozására az elkövetkező három évben az építőipari 
szakemberek szerint33

40%

az ügyfelek és a befektetők nagyobb 
elköteleződése a hosszú távú együttműködési 

kapcsolatok iránt az alvállalkozókkal jelentené a 
legnagyobb különbséget

30%



Együttműködési 
megállapodások
Az együttműködési megállapodások keretében 
különböző szakterületeket képviselő csapatok lépnek 
partneri kapcsolatra és alkotnak olyan kombinált 
csapatot, amely hatékonyabban képes felvenni a 
verseny az ajánlati eljárásokban és tervpályázatokon. 
Remekül igazodnak a tervezési együttműködési 
folyamatokhoz azáltal, hogy a legjobb szakembereket 
hozzák össze a projektekhez, és a projekteket a 
szerződő felek legfontosabb képességei köré építik.

Az együttműködési megállapodások legfőbb 
előnye, hogy már rövid távon is több megrendelést 
biztosítanak, azonban emellett az összetettebb 
projektek irányában is megnyitják az utat, valamint 
lehetővé teszik a képességek növekedését is, 
amelynek révén a jövőben a szervezet az első számú 
alvállalkozóvá válhat, illetve olyan partnereket is 
biztosít, akik további üzleteket szerezhetnek. 

Az Amerikai Egyesült Államokban az együttműködési 
megállapodások népszerűbbek az IPD-konstrukciónál. 
Az építészek, épületgépészek és szerkezettervező 
mérnökök közötti együttműködés meglehetősen 
magas szintű. 

A felhőalapú tervezési együttműködés azonban 
egyelőre talány az építészek számára. Szeretnék az 
együttműködést, és az Amerikai Egyesült Államok 
felhőben lévő adatokkal kapcsolatos törvényei 
szerepet játszanak az alkalmazott megoldásokra 
vonatkozó döntéseikben. Mindenféleképp olyan 
megoldást kell választania, amelyben biztos lehet 
abban, hogy az adatok a teljes élettartamuk során 
biztonságban maradnak, hogy megfelelhessen az 
építési projektekre vonatkozó tizenkét éves törvényi 
korlátozásnak.

A köz- és magánszféra között 
kialakított partnerség
A köz- és magánszféra között kialakított 
partnerség egy szerződéses megállapodás 
valamely kormányzati szerv és egy piaci szereplő 
között. Az ilyen típusú megállapodásokban 
az állami és a magánszektor képességei és 
erőforrásai együtt hajtanak hasznot a közösség 
számára. Ezekben a megegyezésekben mindkét 
fél osztozik a lehetséges jutalmakban, de 
ugyanúgy az építési projekt megvalósítási 
kockázataiban is. 
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A tervezői csapat jobb együttműködését támogató 
Autodesk-megoldások

Az olyan eszközök, mint az Autodesk® BIM 
360® Design, egy felhőalapú együttműködési 
környezetet biztosítanak a tervezőcsapat 
számára.Az 

Autodesk BIM 360 Docs egy felhőalapú 
együttműködési megoldás, amelyen keresztül 
több partner egy tervezőcsapatként dolgozhat 
együtt (közös iroda vagy akár közös fizikai 
fájltároló nélkül). A platformon keresztül 
(webes vagy mobileszközökön útján) az összes 
csapattag a legfrissebb projektadatokat éri el: 
2D rajzokat és 3D modelleket, tervjelöléseket, 
tevékenységfolyamokat és verzióelőzményeket.

A BIM-modellek többfelhasználós elkészítéséhez 
használható felhőalapú szolgáltatásokkal, például 
a BIM 360 Design szoftverrel kiegészítve a 
platform segítségével a tervezőcsapat a fizikai 
helytől függetlenül együtt hozhatja létre a 
modelleket. A tervezőcsapat tagjainak így nem 
szükséges fizikailag egy helyen tartózkodniuk 
vagy közös kiszolgálóval rendelkezniük. 
Ezzel rengeteg pénz és idő takarítható meg, 
mivel a csapat a problémákat gyorsan képes 
megoldania modellben – ez korábban heteket 
vett volna igénybe.

A BIM 360 Team felhőplatformként való 
alkalmazásával a BIM 360 Design a modellt 
a BIM 360 Docsban a „központba” menti, 
miközben létrehoz egy helyi gyorsítótárfájlt. 
Ha az internetkapcsolat esetleg meg is 
szakad, tovább dolgozhat a helyi fájlokon, 
majd visszatöltheti azokat a közös projektbe, 
hogy a módosítások a teljes csapat számára 
szinkronizálódjanak. A módosítások 
megjelenítését lehetővé tévő eszköz 
segítségével a csapat áttekintheti a beérkező 
készletek és csomagok tartalmát, és könnyedén 
megjelenítheti a régebbi verziókhoz képest 
végzett módosításokat. Az egyes szakaszok, 
épületszintek és tervezőcsapatok közötti 
eltérések összehasonlításával látható a 
projekt előrehaladása. A hatékony tervezési 
együttműködés kulcsa a kommunikáció, és a 
megbízható adatcsere kritikus fontosságú. 

A projektek ilyen teljesítése esetén több szakág 
között kell magas szintű együttműködést 
kialakítani esetenként akár különböző városok, 
államok vagy országok között is. A költséges 
fizikai IT infrastruktúrák megvásárlása helyett 
a csapatok most már olyan megoldásokat 
alkalmaznak, mint a BIM 360 Design, és ezeket 
szinte azonnal használatba is tudják venni. 

Vegyül például a Los Angeles International 
Airport Midfield Satellite Concourse 
projektet, a Los Angelesnemzetközi 
repülőtér (LAX) több milliárd dolláros 
modernizációs programját. A vállalkozás 
igen összetett, és az új nagy szatellitcsarnok 
átadása időt, csapatmunkát és 
együttműködést igényel. Két globális 
vezető tervezőcég, a Corgan és a – Turner/
PCL céghez szerződött – Gensler közösen 
tervezték meg a jövő repterét. A BIM 
360 Docs szoftverben egy csapatként 
együttműködve minden projektinformáció 
a felhőben van központosítva, amelyhez 
minden olyan érintettnek hozzáférése 
van, akinek szüksége lehet rá. A terv 
verzióelőzményei, a megjegyzések 
és jelölések, a projektjegyzékek és 
mindenekelőtt maguk a Revit-modellek 
is itt találhatók. A tervezőcsapatok így 
egyidejűleg tervezhetnek – bárhol 
legyenek is – a BIM 360 Design 
használatával ugyanazon a felhőben 
lévő modellen. Ezekkel a technológiákkal 
a csapatok úgy dolgozhatnak egy élő 
modellen, hogy közben nem kell az 
adatokat oda-vissza küldözgetni, ami 
ugyanúgy járhat időveszteséggel, mint az 
adatok sérülésével.

„A BIM 360 Design olyan, mint egy valóra 
vált álom. Alig kezdtük el használni, és 
azonnal tudtuk, hogy forradalmasítani 
fogja a tervezési együttműködési 
folyamatainkat.”
Kal Houhou, műszaki igazgató, 
Martinez + Johnson Architecture
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
AZ AUTODESK 
FELHŐALAPÚ BIM-
EGYÜTTMŰKÖDÉST 
TÁMOGATÓ 
MEGOLDÁSÁRÓL

A BIM 360 Design egy felhőalapú munkamegosztási és 
tervezési együttműködési termék, amely a különböző 
helyszíneken dolgozó, több szakágra kiterjedő csapatok számára 
készült. Lehetővé teszi a Revit-modellek közös szerkesztését, a 
munkamegosztási tevékenységek felügyeletét és a szállítandó 
dokumentumok koordinálását a csapatok között.

Kivitelezési dokumentumok kezelése kifejezetten 
projektcsapatok számára. Tartsa naprakészen csapatát 
a legújabb kivitelezési rajzokkal, dokumentumokkal és 
modellekkel.

KÉRDÉSEI VANNAK?  
LÉPJEN KAPCSOLATBA 
SZAKÉRTŐINKKEL

KERESSEN BENNÜNKET >

https://www.autodesk.hu/solutions/bim/research-building-design/design-collaboration
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