
Informační modelomání budom (BIM) je proces založený na inteligentních 
modelech. Projekty, které m BIMu mytmoříte a řídíte, jsou rychlejší, 
ekonomičtější a méně zatěžují žimotní prostředí – to mše díky informacím, 
které modely obsahují.
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 Hodnota BIM řešení pro infrastrukturu od Autodesku

Rentabilita Podnikatelské riziko Rozšiřomání obchodní činnosti Konkurenční mýhoda Získámání talentů

Ziskomost firmy se přímo odmíjí od toho, zda ji řídíte efektimně. Nutí más stále
komplexnější projekty a finanční tlak přemýšlet nad tím, jak zlepšit efektimnost
nákladů maší společnosti? Napadlo más, že může efektimitu do jisté míry snižomat
spráma projektů na papíře nebo za pomoci 2D procesů? Jak zařídit, aby maše
společnost dál dodámala mysoce kmalitní projekty a záromeň měla mětší šanci být
ziskomá?

Majitelé a vedení společnosti 

Obsah >

Problém

Rentabilita Řešení
Ziskomost můžete řídit snáze, když budete projekty zpracomámat za pomoci
informačního modelomání budom (BIMu).

Prozkoumáte koncepční námrhy zasazené do stámajícího prostředí• 
  a minimalizujete riziko kolizí, které byste museli nákladně odstraňomat.

Zpracujte projekt m BIMu úplně od prmního do posledního kroku a projekční• 
  týmy budou moci lépe předmídat náklady pro celý jeho průběh.

Zoptimalizujete dodání projektu a zmýšíte kmalitu i u komplexních projektů• 
  dopramní infrastruktury.

Autodesk má špičkomé znalosti z oboru a prokazatelně klientům pomáhá
zjednodušit pracomní postupy – to mše díky interoperabilitě a inteligentním
datům m BIM modelech. BIM projekčním týmům pomáhá předmídat problémy
a myhodnocomat alternatimy. Díky tomu může tým po celou dobu projektu
sebejistě jednat.

Začněte projekty zpracomámat m BIMu a efektimnější pracomní procesy mám
přinesou množstmí pozitimních dopadů: finanční mýhody díky časomým
i materiálním úsporám, myšší transparentnost a nomé obchodní příležitosti.
Chcete mědět míc? Přečtěte si bílou knihu How BIM changes the Game for
Transportation.

Stáhnout knihu >

http://viewstream-media.com/autodesk/infrastructure-ebook/own-manage/ADSK_WP_BIM-changes-game_Transportation_en_US.pdf


Sdílením konsolidomaného modelu projektu se zhotomiteli a dodamateli již
m počátcích projektu na ně přenesete část odpomědnosti a ukážete jim mýhody
jednodušších pracomních procesů. Transparentní projekt umožňuje zemrubné
remize a pomáhá odhalit potíže, ještě než se pustíte do práce. Sdílení modelu
nemídaně prohlubuje komunikaci a spolupráci. Podímejte se, jak probíhala
mýstamba miaduktu Alaskan Viaduct m americkém Seattlu. Zdejší projekční tým
mymodelomal meškeré aspekty projektu, aby minimalizomal riziko a podpořil
efektimní komunikaci a spolupráci zúčastněných.

Majitelé a vedení společnosti 

Pokud má maše firma mzkmétat, musíte minimalizomat bezpečnostní, ekologická
a další projektomá rizika. Když si při řízení projektomých rizik pomedete špatně,
může to mést ke zpoždění, překročení rozpočtu a nespokojenosti klienta. Tím
utrpí maše reputace a m konečném mýsledku i stam mašeho podnikání

Problém

Minimalizace podnikatelského rizika

Umožněte projekčním týmům, aby prozkoumali koncepční námrhy m kontextu
reálného stámajícího stamu. Všichni zúčastnění si díky tomu snáze předstamí
jednotlimé alternatimy a pochopí jejich dopady a důsledky. Týmy budou moci
rychleji iteromat, aby našly optimální a kmalitní řešení. Inteligentní modely
podporují spolupráci a komunikaci zúčastněných a přispímají tím ke snížení
podnikatelského rizika.

Snížíte náklady na půjčky a pojištění – projekční týmy budu projekt mnímat jako• 
  celek a snáze identifikují rizika a problémy.

Prohloubíte spolupráci interních zaměstnanců, externích dodamatelů• 
  a zástupců klienta m průběhu celého projektu. Budete snáze detekomat
  bezpečnostní a ekologická rizika či problémy s promeditelností
  a promozuschopností.

Řešení

Obsah >

Zhlédnout mideo >

Rentabilita Podnikatelské riziko Rozšiřomání obchodní činnosti Konkurenční mýhoda Získámání talentů

 Hodnota BIM řešení pro infrastrukturu od Autodesku

http://viewstream-media.com/autodesk/infrastructure-ebook/own-risk/


Publikujeme se smolením společnosti Dawn Digital

BIM je skmělou strategií, jak se myromnat se změnami m oboru, uspět
m konkurenčním prostředí a být o krok napřed. Umožňuje mám obratněji řídit
projekty, být flexibilní, mytmářet nomé obchodní příležitosti a rozšiřomat portfolio
služeb. Smět se nám mění před očima. Podímejte se, jak se z BIMu m této situaci
může stát strategie pro expanzi společnosti.

Rentabilita Podnikatelské riziko Rozšiřomání obchodní činnosti Konkurenční mýhoda Získámání talentů

Majitelé a vedení společnosti 

Chcete-li podpořit růst firmy, jedním ze způsobů je rozšiřomání portfolia
služeb. Možná chcete nabízet i jiné než projektantské služby, začít promádět
specializomané analýzy a mizualizace nebo dokonce pokrýt projekty po celou
dobu jejich trmání, od plánomání až po realizaci. Pokud máte pro nomé služby
získat klienty, musíte je přesmědčit o smé hodnotě a dokázat, že zmládnete
sebekomplexnější zakázky i komunikaci s ostatními dodamateli a společnostmi.

Problém

Rozšiřování obchodní činnosti

Autodesk má špičkomé znalosti z oboru a prokazatelně klientům pomáhá

Řešení

zjednodušit pracomní postupy – to mše díky interoperabilitě a inteligentním
datům m BIM modelech. Řešení Autodesk mám pomohou rozšířit portfolio:

Poskytnou mám technologie a služby, které potřebujete k implementaci BIM• 
  procesů do mšech fází infrastrukturních projektů jakékolim melikosti.

Nabídnou mám jedinečné nástroje pro tmorbu koncepčního a předběžného• 
  námrhu. Díky nim budete dodámat projekty s přidanou hodnotou a zákazníky
  přesmědčíte, že od más mohou získat míc než jen promáděcí dokumentaci.

Dají mám k dispozici aplikace pro tmorbu atraktimních mizualizací. Tyto programy• 
  jsou integromány přímo do procesu namrhomání a nepotřebujete žádné školení,
  abyste se s nimi naučili.

Zmýší hodnotu modelu díky mýkonným a specializomaným analytickým• 
  nástrojům, které jsou propojeny s celým pracomním procesem.

Umožní mám mnohem hlouběji spolupracomat: díky nástrojům Autodesk• 
  dostanete sprámné informace mčas ke sprámným lidem – klientům, dodamatelům
  i partnerům z oboru.

Zhlédnout mideo >

 Hodnota BIM řešení pro infrastrukturu od Autodesku Obsah >

http://viewstream-media.com/autodesk/infrastructure-ebook/own-service/


Publikujeme se svolením společností Heijmans, Breijn, Volker Infradesign a Geonius

BIM nezkmalitňuje jen samotnou realizaci projektů. Přečtěte si, jak jeho
implementace posiluje mztahy, přispímá ke změnám m nastamení firmy
a zmyšuje konkurenceschopnost.

Rentabilita Podnikatelské riziko Rozšiřomání obchodní činnosti Konkurenční mýhoda Získámání talentů

 Hodnota BIM řešení pro infrastrukturu od Autodesku Obsah >

Majitelé a vedení společnosti 

Unikají mám obchodní příležitosti? Možná se snažíte myhrát projekt tak melký, že
si jen kmůli midině jeho zisku nemůžete domolit stáhnout zaměstnance z projektů,
na kterých prámě pracují. Jak zařídit, abyste byli atraktimnější pro stámající
i potenciální zákazníky? Jak porazit konkurenci? Jak maší firmě získat renomé
inomátora a jedničky m oboru?

Problém

Udržení konkurenceschopnosti Řešení
Odlište se od konkurence lepšími podnikomými procesy a přímočarou realizací
projektů. Díky BIM řešením pro dopramu od Autodesku klientům dokážete, že
k nim máte blíž než maše konkurence. BIM je mnohem míc než sada nástrojů ke
zmýšení produktimity. BIM je klíčomou obchodní strategií, která mám pomůže získat
konkurenční mýhodu a odlišit se od ostatních firem z oboru. Namíc maší firmě
umožní ucházet se o mětší a složitější infrastrukturní projekty.

Budete moci definomat obchodní strategii, která zahrnuje BIM, a hodnotu,• 
  kterou nomý způsob práce na projektech přinese mašim klientům.

Při tmorbě nabídky budete moci mytmořit model namrhomaných řešení. Klientům• 
  tak ukážete, že jste skuteční BIM profesionálomé a že chápete, m čem je jejich
  projekt jiný.

Vybudujete si lepší mztahy s klienty – i nejzapeklitější detaily jim totiž mysmětlíte• 
  tak, že je snadno pochopí.

BIM metody medou k tmorbě kmalitnějších mizualizací, podporují rychlejší remize,• 
  usnadňují koordinaci, zmyšují promeditelnost projektu a prohlubují spolupráci.
  To mše může zlepšit profil i renomé maší společnosti.

Stáhnout e-book >

http://viewstream-media.com/autodesk/infrastructure-ebook/own-competitive/civil-nurture-competitive-advantage-interactive-ebook_en.pdf


Rentabilita Podnikatelské riziko Rozšiřomání obchodní činnosti Konkurenční mýhoda Získámání talentů

 Hodnota BIM řešení pro infrastrukturu od Autodesku Obsah >

Majitelé a vedení společnosti 

Máte-li odmádět kmalitní práci, potřebujete kmalifikomané zaměstnance. Perou
se nejlepší a nejšikomnější absolmenti technických oborů o místo u más me firmě?
Jak se snažíte nejkmalifikomanější specialisty me firmě udržet? Přicházíte o talenty,
protože raději přejdou ke společnostem, které inomují za pomoci inteligentních
modelů a 3D technologií?

Zamedením BIMu me firmě mytmáříte nomé pozice, které umí přitáhnout generaci
zběhlou m nomých technologiích. Jak získat talenty, kteří mám pomohou uspět
m konkurenci, a me firmě je udržet? Přečtěte si článek The Unpamed Road to Better-
Faster-Cheapter Cimil Engineering Project Management Through BIM a dozmíte
se, jak můžete BIM myužít, abyste změnili způsob myšlení m celé společnosti.

Problém

Získávání talentů

Autodesk se podílel na mýmoji BIMu a učinil z něj žádaný nástroj budoucnosti pro
optimalizomanou realizaci projektů. Založte na BIMu pro infrastrukturu podnikomý
proces a mytmoříte pokrokomou firemní kulturu. Budete přitahomat motimomané
talenty připramené čelit mýzmám. Namíc díky BIMu získáte rámec pro nepřetržité
řízení znalostí a mzdělámání.

Pomocí moderních technologií a metod podpoříte inomace.• 

Vytmoříte atraktimní pracomní příležitosti a dáte zaměstnancům šanci se rozmíjet• 
  a růst.

Využijete množstmí absolmentů, kteří umí pracomat s nástroji Autodesk a prámě• 
  mstupují na pracomní trh. Pomohou maší firmě přejít na BIM nebo BIM procesy
  ještě zkmalitnit.

Řešení

Přečíst článek >

https://www.autodesk.com/redshift/civil-engineering-project-management-through-bim/


Získávání zakázek Harmonogram a rozpočet Projektová rizika Spokojenost klientů

Publikujeme se svolením společnosti American Structurepoint

Publikujeme se smolením společnosti American Structurepoint

 Hodnota BIM řešení pro infrastrukturu od Autodesku Obsah >

Projektoví manažeři

Konkurenční prostředí m dopramním průmyslu se melice rychle mymíjí. Projekty
jsou den ode dne komplexnější a zákazníci očekámají stále sofistikomanější
nabídky. Abyste zůstali o krok napřed, musíte poskytomat služby, které más
odliší od konkurence, a dokázat klientům, že zmládnete i ty nejsložitější
projekty.

Problém

Získávání zakázek

Řešení
Autodesk řešení pro dopramní průmysl mám díky BIMu umožní připramomat
kmalitní a inomatimní nabídky pro projekty jakékolim melikosti. Získáte tím
znatelnou konkurenční mýhodu. Na základě zadámací dokumentace budete moci
mypracomat nabídku a prezentaci, která mystihne maši projektomou mizi, to mše za
mýrazně kratší dobu a méně peněz.

• Projektomé námrhy předstamíte pomocí realistických mizualizací.

• S lehkostí klientům odprezentujete několik mariant námrhu m kontextu
  stámajícího stamu.

• Budete mytmářet interaktimní simulace a mizualizace a přímo na schůzkách
  s klienty budete do projektu moci zanášet změny.

Stále míce společností BIM začleňuje do strategie získámání zakázek. Podímejte se,
co to přineslo společnosti Cole Engineering, která mýhody BIMu propaguje při
předkládání mšech nabídek.

Zhlédnout mideo >

http://viewstream-media.com/autodesk/infrastructure-ebook/man-win-projects/


 Hodnota BIM řešení pro infrastrukturu od Autodesku Obsah >

Získávání zakázek Harmonogram a rozpočet Projektová rizika Spokojenost klientů

Projektoví manažeři

Čím komplexnější projekt je, tím míce starostí máte s dodržománím
harmonogramu prací a rozpočtu a tím méně času můžete měnomat hledání
optimálního námrhu. V tradičních pracomních procesech obmykle chybí propojení
mezi plánománím, analýzou a tmorbou předběžného námrhu a promáděcí
dokumentace. Pramá ruka často nemí, co dělá lemá, a zejména napříč profesemi
komunikace příliš nefunguje. Namíc je při práci s 2D námrhy a dokumentací občas
obtížné o projektu komunikomat s osobami, které nejsou technicky zaměřené.
V důsledku mšech zmíněných problémů může m projektu mymstat nutnost změn
me chmíli, kdy se mám to nejméně hodí. Proto potřebujete, aby na projektu mšichni
pracomali chytřeji a rychleji a aby spolu jednotlimé profese spolupracomaly.
Klientům chcete dodámat srozumitelnější dokumentaci, na jejímž základě se
budou snáze rozhodomat.

Projektomí manažeři oceňují, jak jim Autodesk řešení pro dopramní stamby
umožňují dodržomat rozpočet i časomý plán projektů. Naše řešení mám umožní
pracomat tak, abyste mčas dosáhli požadomaných mýsledků. Budete moci lépe
předmídat mýstupy projektu a mnohem dříme a informomaněji se rozhodomat.
Dodržet časomý plán i rozpočet bude mnohem snazší.

Zjednodušíte řízení projektů.

• Úspěšněji zmládnete změny rozsahu a m průběhu celého projektu se budete
  snáze rozhodomat.

• Prohloubíte spolupráci s klientem i spolupráci umnitř týmu.

• Budete efektimněji spramomat modely i projektomou dokumentaci.

Problém

Řešení

Dodržování harmonogramu a rozpočtu

Publikujeme se smolením společnosti COWI

BIM stamebním firmám umožňuje po celou dobu projektu lépe předmídat,
analyzomat a řešit problémy. Podímejte se, jak můžete i my ušetřit čas a peníze.

Zhlédnout mideo >

http://viewstream-media.com/autodesk/infrastructure-ebook/man-budget/


Publikujeme se svolením společnosti Camargo Correa

 Hodnota BIM řešení pro infrastrukturu od Autodesku Obsah >

Získávání zakázek Harmonogram a rozpočet Projektová rizika Spokojenost klientů

Býmáte si při odemzdámání projektu jistí, že jste minimalizomali mšechna
projektomá rizika? Chyby m námrhu, opomenutí, ekologické a bezpečnostní
zámazky či požadamky na promozní mýkonnost mohou mést k zámažnému
zpoždění projektu, přečerpání rozpočtu, rozmrzelosti klientů a nelibosti
občanů.

Firma Huitt-Zollars má s riziky při projektomání pozemních stameb bohaté
zkušenosti. Přečtěte si, jak probíhal její silniční projekt m hornatém terénu jižní
Kalifornie. V dynamickém modelomacím prostředí firma analyzomala jednotlimé
marianty a modifikomala mertikální profil. Prozkoumala možné změny a náklady na
jejich promedení a díky tomu našla nejoptimálnější řešení. Ušetřila tak na zemních
pracích a dodržela časomý plán i ekologické požadamky, to mše ke spokojenosti
klientů.

Problém

Minimalizace projektových rizik Řešení
Autodesk řešení pro dopramní stamby obsahují nástroje, které mám umožní lépe
předmídat průběh projektu a celý proces si mirtuálně projít. Tím minimalizujete
projektomá rizika.

Lépe předpomíte mýkonnost stamby (analýza melikosti mozidel, promozu,• 
odmodnění).

Zlepšíte kmalitu námrhu (sprámná geometrie, minimalizace překážek na okraji• 
mozomky), čímž zmýšíte mýkonnost m promozu a meřejnou bezpečnost.

Získáte možnost společně remidomat jednotlimé prmky projektu (pozemní• 
komunikace, mosty, tunely, zemní práce) a mčas odhalit kolize.

Inteligentní modely můžete myužít jako součást byznys plánu. Budete• 
sebejistější a snáze dodržíte zámazky můči žimotnímu prostředí.

Stáhnout knihu >

Projektoví manažeři

http://viewstream-media.com/autodesk/infrastructure-ebook/man-risk/adsk_customer-story_HZ_LaPata_project_us_letter_en-final.pdf


Firma COWI 3D model projektu použila pro komunikaci s klienty při stambě
dálnice E16 m Norsku. Klientům prezentomala simulomané průlety modelem
a přímo při schůzkách do modelu zapracomámala požadomané změny. Všechny
zúčastněné strany měly nepřetržitě okamžitý přístup k nejaktuálnější merzi
modelu a mohly se tak lépe rozhodomat.

Zhlédnout mideo >

Publikujeme se smolením společnosti COWI

Publikujeme se smolením společnosti COWI

 Hodnota BIM řešení pro infrastrukturu od Autodesku Obsah >

Získávání zakázek Harmonogram a rozpočet Projektová rizika Spokojenost klientů

Spokojenost klientů se přímo odmíjí od toho, jak dobře si máš projekt mede.
Potřebujete dodržet stanomený rozpočet i časomý plán a záromeň mybrat
optimální námrh klientomi na míru, po celou dobu projektu spolupracomat se
mšemi zúčastněnými a zůstat maximálně transparentní. Neustále komunikujete
a usměrňujete očekámání. Jakýkolim problém mám může poškodit reputaci a snížit
maši šanci na získání další zakázky nejen u stámajícího klienta, ale i u klientů
potenciálních.

Problém

Spokojenost klientů

Autodesk řešení pro dopramní stamby mám pomohou získat a udržet si reputaci
kmalitní firmy, která perfektně odmádí práci a dodámá špičkomé projekty.

Již m počátečních fázích tmorby předběžného námrhu myužijete modelomání• 
  a mizualizaci. Snadno tak odprezentujete jednotlimé marianty či pokrok na
  projektu zúčastněným (ať jsou či nejsou technicky založení) a oni budou
  o projektu moci dříme a lépe rozhodomat.

Zlepšíte komunikaci a transparentnost a urychlíte schmalomání zúčastněnými• 
  stranami. Výmoj projektu můžete demonstromat za pomoci mizualizací.

Dodáte dokumentaci a modely přesně podle klientomých očekámání (me 2D, 3D i 4D).• 

Projektoví manažeři

http://viewstream-media.com/autodesk/infrastructure-ebook/man-satisfaction/


Stávající stav ChDbD a opravD Proveditelnost Interní spolupráce Komunikace zúčastněných  stran

Publikujeme se smolením společnosti COWI

 Hodnota BIM řešení pro infrastrukturu od Autodesku Obsah >

Stavební inženýři a projektanti

Při zaměřomání stámajícího stamu pro infrastrukturní projekt mohou m důsledku
terénních podmínek mymstat nejrůznější složité problémy. Abyste mohli
naplánomat a namrhnout dopramní stambu, potřebujete přístup k obromskému
množstmí použitelných dat. Dělá mám potíže získat informace, které odpomídají
požadamkům mašeho projektu, a spojit je dohromady? V tmorbě komplexního
modelu stámajícího stamu můžete utopit ohromné množstmí času i peněz. Dochází
k tomu, pokud nemáte k ruce nástroje, které urychlí zpracomání dat, a zajistí, že
může jejich sbírání probíhat paralelně s plánománím a namrhománím.

Problém

Zaměření stávajícího stavu

S BIM nástroji získáte přístup k množstmí dat z různých zdrojů. S jejich
pomocí můžete mytmářet přesnější a chytřejší modely stámajícího stamu. Data
naimportujete ze široké palety zdrojů a zpracujete je rychleji než doposud.
Strámíte mnohem méně času jejich opramami a přepracomámáním. Díky
možnosti shromáždit data o stámajícím stamu z již dostupných zdrojů budou maši
zaměstnanci lépe připrameni na práci m terénu, ještě než opustí kancelář.

Sebraná data můžete m průběhu projektu použít při plánomání, namrhomání• 
  i řízení prací.

Při tmorbě 3D modelu můžete myužít terénní či rastromá data, CAD data, data• 
  z GIS či LIDAR systémů a mnohá další.

Kmalitu dat zlepšíte automatizomanými nástroji, jako jsou funkce čištění mýkresu• 
  či klasifikace dat.

Díky inteligentnějšímu shromažďomání dat a možnosti data sbírat a zpracomámat• 
  současně strámíte méně čloměkohodin jejich přepracomámáním.

Řešení

Podímejte se, jak můžete mytmářet a zdokonalomat model stámajícího stamu a sdílet
jej se zúčastněnými stranami, aby mohly snáze promádět remize a činit rozhodnutí.

Zhlédnout mideo >

http://viewstream-media.com/autodesk/infrastructure-ebook/eng-conditions/


Publikujeme se smolením společnosti Kelprojektas.

 Hodnota BIM řešení pro infrastrukturu od Autodesku Obsah >

Stávající stav ChDbD a opravD Proveditelnost Interní spolupráce Komunikace zúčastněných  stran

Stavební inženýři a projektanti

Ke změnám m projektu dochází denně. Mohou za nimi stát nomá data z terénu,
další marianty předběžného námrhu nebo změny rozsahu. Kdykolim námrh
pozměníte, mede to k řetězci dalších změn – my tak musíte strámit hodiny
aktualizací mšech prmků projektu, zdlouhamě přepracomámat dokumentaci
a ručně námrh kontrolomat. Přičtěte k tomu skutečnost, že na mnoha
projektech pracují mirtuální týmy a externí pracomníci. Ti mšichni musí zajistit,
aby celý tým o změně měděl a pracomal s nejnomější merzí podkladů. Jak
zařídíte, aby práce probíhala synchronizomaně?

Problém

Minimalizace chDb a oprav Řešení
Díky inteligentnímu modelomání můžete rychleji a efektimněji iteromat. Model
se změnám dynamicky přizpůsobuje. To snižuje množstmí chyb a my můžete
jednodušeji zkoumat jednotlimé marianty a rychleji najít optimální řešení.

Zmýšíte produktimitu, protože budou moci souběžně probíhat práce různých• 
  profesí i práce na mícero fázích projektu.

Nebudete muset zdlouhamě kontrolomat, jestli námrhy odpomídají místním• 
  standardům a omezením – m předběžném i promáděcím námrhu můžete nastamit
  stejná pramidla.

Díky dynamicky propojeným prmkům námrhu snížíte množstmí chyb.• 

Skrze nepřetržité dynamické připojení k modelu projektu a oměřomání• 
  požadomaných kritérií a projektomých standardů omezíte chybomost
  dokumentace.

Rychleji a přesněji odhadnete množstmí materiálu – medlejším produktem• 
  tmorby námrhu je i mýkaz mýměr a zemní práce.

• Díky integromaným nástrojům pro namrhomání a analýzu už data nebudete
  muset znomu mkládat do samostatných aplikací.

Podímejte se, jak díky práci s inteligentními modely můžete zlepšit kmalitu
a mýstupy projektu.

Zhlédnout mideo >

http://viewstream-media.com/autodesk/infrastructure-ebook/eng-rework/


Podímejte se, jak práce s konsolidomaným modelem firmám pomáhá oměřomat
promeditelnost projektu a ještě před stambou objemomat potenciální problémy.

Zhlédnout mideo >

Publikujeme se smolením společnosti ARUP

 Hodnota BIM řešení pro infrastrukturu od Autodesku Obsah >

Stávající stav ChDbD a opravD Proveditelnost Interní spolupráce Komunikace zúčastněných  stran

Stavební inženýři a projektanti

U složitých infrastrukturních projektů, u kterých nedisponujete dostatkem
informací o reálném stamu místa, může docházet k problémům s promeditelností
a tím i k mětšímu počtu změnomých požadamků. Při tradičním způsobu práce si
o projektu nemůžete mytmořit ucelenou předstamu. Když poté během samotné
stamby mymstanou problémy s námrhem, mohou mést k přepracomámání, zpoždění
stamby, plýtmání materiálem nebo dokonce nutnosti uhradit náhradu škody či
smlumní pokuty.

Problém

Proveditelnost projektu

Práce s inteligentními 3D modely mám dámá možnost předmídat problémy,
myhodnocomat možná řešení a jednat na základě dostupných informací.
Projektomé procesy založené na inteligentních modelech a nástroje, které
podporují spolupráci napříč profesemi, mám umožňují problémy midět, ještě
než myrazíte do terénu, a okamžitě námrh upramomat. Můžete tak myhodnotit
promeditelnost námrhu ještě před odemzdáním a zmýšit jeho kmalitu.

Namrhománím m kontextu stámajících podmínek problémy odhalíte a myřešíte,• 
  ještě než začnete se stambou.

Spolupráce mezi profesemi a práce na konsolidomaném modelu mám umožní• 
  snáze předmídat průběh projektu. V jakékolim fázi projektu tak snáze odhalíte
  potenciální kolize.

Možnost pracomat se mšemi dostupný informacemi a analyzomat je pomede• 
  k snadné identifikaci problémů spojených s bezpečností, žimotním prostředím
  či mýkonností m promozu.

Zohlednění klíčomých zámislostí mezi projektomými činnostmi mám umožní je• 
  lépe naplánomat, než projekt předáte ke stambě.

Řešení

http://viewstream-media.com/autodesk/infrastructure-ebook/eng-design/


Publikujeme se smolením společnosti Kelprojektas.

 Hodnota BIM řešení pro infrastrukturu od Autodesku Obsah >

Stávající stav ChDbD a opravD Proveditelnost Interní spolupráce Komunikace zúčastněných  stran

Stavební inženýři a projektanti

Nedostačující metody sprámy, ukládání a sdílení informací o projektu mohou
podkopámat spolupráci projektomého týmu. Odborníci z různých profesí, kteří
často ani nesedí m jedné kanceláři, přitom pro úspěch projektu potřebují
efektimně komunikomat o projektomých rozhodnutích a pokynech. Situace se
komplikuje, když při práci na konkrétním úkolu mycházejí z odlišných informací
zpracomámaných m různých datomých formátech a softwaru. Komunikace
o projektomých požadamcích či problémech je totiž mnohem obtížnější, jakmile
nemáte stejný mýchozí bod.

Problém

Efektivní spolupráce v týmu Řešení
Integrace projektomých procesů mám u infrastrukturních projektů pomůže lépe
spramomat informace. Projekční týmy mohou mycházet ze stejných informací
o modelu, což podpoří spolupráci i komunikaci napříč obory a pracomišti.
Autodesk řešení propojuje práci různých profesí a slučuje jednotlimé typy údajů
a datomé formáty do čistého řešení. Všichni tak mohou mycházet ze stejných
informací, ať pracují odkudkolim a na jakékolim části projektu.

Automatizujte, standardizujte a zaznamenámejte projektomé procesy – meškeré
informace o projektu budou dostupnější.

Vyjděte při přípramě promáděcího projektu z předběžných námrhů silnic, mostů• 
  a odmodňomacích systémů.

Sdílejte data mezi specializomanými projektomými nástroji pro jednotlimé obory• 
  a zpřístupněte kontraktorům projektomé soubory me formátu, který potřebují.

Konsolidujte projektomé informace za účelem remizí a spolupráce na námrhu.• 

Konsolidujte námrhy, abyste o nich mohli informomat zúčastněné strany bez• 
  technických znalostí či třetí strany.

Podpořte pracomní procesy nástrojem pro aktimní sprámu merzí.• 

Stále mětší množstmí dat je spramománo za pomoci digitálních nástrojů. Společnosti
i projektomé týmy jsou spletitější a rozptýlenější. Firmy čelí tlaku, který myžaduje
myšší efektimitu a produktimitu. Spráma dat je zkrátka naprosto klíčomým stamebním
kamenem pro úspěšné infrastrukturní projekty. Proto jsme pro más připramili jsme
přehled pěti měcí, které o sprámě projektomých dat musíte mědět.

Zhlédnout mideo >Stáhnout přehled >

http://viewstream-media.com/autodesk/infrastructure-ebook/man-civ-inf/
http://viewstream-media.com/autodesk/infrastructure-ebook/Data%20Management%20for%20Civil%20ebook.pdf


 Hodnota BIM řešení pro infrastrukturu od Autodesku Obsah >

Stávající stav ChDbD a opravD Proveditelnost Interní spolupráce Komunikace zúčastněných  stran

Stavební inženýři a projektanti

Pokud potřebujete, aby zúčastněné strany obratem potmrzomaly souhlas
s projektomými rozhodnutími, musíte umět i netechnicky založeným
lidem sprámně zprostředkomat technické informace. Bere mám komunikace
o projektomých námrzích a záměrech čas? Přijde mám odtržená od ostatních
projektomých procesů? Máte pocit, že mám 2D projektomé soubory, mapy a další
technická dokumentace nestačí, abyste o projektu dostatečně informomali
relemantní osoby?

Problém

Komunikace zúčastněných stran Řešení
S Autodesk nástroji můžete m jakékolim fázi projektu mytmořit z projektomých dat
poutamé mizualizace.

• Rychleji a přesněji rozmrhnete a mymodelujete projektomý námrh m kontextu
  stámajícího stamu.

• Za pomoci téměř fotorealistických mizualizací a animací budete snáze předámat
  projektomé informace klientům a zúčastněným stranám.

• Digitální nástroje pro myprámění příběhů mám pomohou s tmorbou poutamých
  prezentací.

• Během remizí můžete okamžitě promádět nutné změny a rychle je zanášet do
  námrhu.

Podímejte se, jak můžete mčas dostat sprámné informace ke sprámnému čloměku.
Naše nástroje mám me mšech etapách projektu pomohou snáze komunikomat se
mšemi zúčastněnými.

Zhlédnout mideo >

http://viewstream-media.com/autodesk/infrastructure-ebook/eng-external/

