
Proje Teslimi dönüşümü  
için gerekli 3 adım
Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat sektörü 
hızla dijitalleşme çağına geçtikçe Mimarların, 
Mühendislerin ve İnşaat uzmanlarının çalışma 
şekli de dönüşüyor. Projeleri daha iyi, daha hızlı 
ve daha az riskle sunmak için sektör, disiplinler 
arasında zengin iş birliğini kolaylaştıran ve tüm 
proje yaşam döngüsü boyunca kesintisiz veri 
akışını sağlayan yeni çalışma yolları buluyor.  

Proje Teslimi bir sözleşmeyi teslim etmekten daha 
fazlasıdır. En geniş anlamıyla, proje ister Tasarla-
Teklif Ver-İnşa Et ister Özel-Kamu-İş Ortaklığı 
veya başka bir model olsun proje verilerinin nasıl 
organize edildiği, koordine edildiği, yapılandırıldığı 
ve gerçek zamanlı iş birliği, veriye dayalı karar alma 
ve risk azaltma için nasıl düzenlendiğiyle ilgilidir. 

Bu dijital dönüşümün temeli olan BIM, projelerin 
geliştirilme ve teslim edilme biçiminde devrim 
yaratıyor; proje yürütmeye zeka ve verimlilik 
ekleyerek daha iyi proje teslimi için buluttaki 
ekipleri, verileri ve süreçleri birbirine bağlıyor. 

"Bulutun gücü, iş birliğini modernleştiriyor ve ekiplerimizi birleştiriyor. Entegre 
bir ekip olarak, paylaşılan bilgilere dayalı bir proje oluşturuyoruz. Hem yatay 

hem de dikey altyapı ekipleri, tasarım verilerini gerçek zamanlı olarak koordine 
edebilir ve en son verileri projenin herhangi bir aşamasında müşterilerle 

paylaşabilir."
David Butts, Mühendislik Teknolojisi Müdürü, Gannett Fleming 
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BIM Collaborate Pro'nun 
Proje Teslim sürecinizi nasıl 
iyileştirebileceğini öğrenmek 
için bir uzmanla iletişime geçin

DAHA FAZLA BİLGİ

Projeleri daha iyi, daha hızlı ve daha az riskle teslim etmek için 3 
adım
1)  İnsanları bağlamak: Gerçek zamanlı iş birliğinin gücünden yararlanın 

Bulut aracılığıyla ofisleri, sektörleri veya şirketlerdeki farklı ekipleri birbirine bağlayarak verimliliği 
en üst düzeye çıkararak  önemli bilgi ve analiz kaybını önleyin. Ortak bir veri ortamında iş akışları 
kurarak, tüm ekip üyeleri ve paydaşlar kendilerine doğru zamanda doğru bilgiyi sağlayan tek 
bir gerçeklik kaynağına erişebilir. Bu gerçek zamanlı tasarım iş birliği, proje yaşam döngüsü 
boyunca daha fazla şeffaflık, daha az iş tekrarı ve daha iyi maliyet kontrolü sağlar.  

2)  Verileri bağlamak: Verileri, işletme analizlerine dönüştürün  
Daha iyi ve daha bilinçli kararlar vermenize yardımcı olması için verilerinizden daha iyi analizler elde edin. Ortak bir 
veri ortamında bulutta iş birliği yaparak, proje performansını daha derin bir şekilde anlayabilir, olası sorunları bulup 
hızla çözüme ulaştırabilir, günlük aktivitelere öncelik verebilir ve paketin tamamlanma sürecini takip edebilirsiniz.  

3)  Süreçleri bağlamak: Proje yönetimi becerilerinizi geliştirin  
Süreçleri birbirine bağlamak ve ekiplere sürekli ve güvenli veri yönetimi platformu sağlamak, proje 
yönetimini önemli ölçüde daha etkili hale getirir. Ortak bir veri ortamı ile proje yöneticileri, erişim 
kontrolleri ve daha iyi proje gözetimi sağlayan proje dönüm noktalarının bulut tabanlı incelemeleri 
dahil olmak üzere proje verilerinin tam kontrolüne ve görünürlüğünü ellerinde tutarlar.  

Autodesk'in bulut iş birliği çözümleri portföyü, 
tasarımdan inşaata kadar tüm proje yaşam 
döngüsünü entegre eder, böylece Revit, Civil 3D 
ve AutoCAD gibi önde gelen ürünleri tek bir ortak 
veri ortamında birbirine bağlayarak işletmeniz, 
sektörünüz ve yerleşik dünya için daha iyi çalışma 
yöntemleri ve daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar! 

Bulut iş birliği araçları ve daha iyi teslimat, Mimarlık, 
Mühendislik ve İnşaat ekiplerinin, verilerinin 
ve süreçlerinin birbirine bağlanma biçiminde 
dönüşümsel değişimi teşvik ediyor. Buluttaki tüm 
tasarım ve inşaat verilerini merkezileştirerek, tüm 
paydaşların tam şeffaflık ve gerçek zamanlı olarak 
en doğru bilgiler için aynı platforma erişmesini 
sağlarken iş akışlarını da basitleştirebilirsiniz.   
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