
Porównanie Revit Server  
i BIM 360 Design
Oprogramowanie Revit Server zapewniane bezpłatnie 
przez Autodesk wymaga znacznych inwestycji podczas  
obsługi i konserwacji. Szacunki zwrotu z inwestycji 
w przypadku BIM 360 Design wskazują, że jest 
to najbardziej opłacalne rozwiązanie dla firm 
architektonicznych i konsultantów inżynieryjnych, 
którzy współpracują przy projektach. 

Firma Autodesk przy współpracy z brytyjską firmą 
inżynieryjną Cundall zbadała koszty ukryte związane  
z korzystaniem z Revit Server w zespole informatycznym 
oraz porównała je z wynikami wdrożonego niedawno 
rozwiązania BIM 360 Design. 

Konfiguracja początkowa

Czas pracowników to nadal koszt. 
W Cundall oszacowano konfigurację 
wstępną oprogramowania Revit Server na 
podstawie tygodnia pracy specjalisty przy 
stawce 500 USD/dzień.

Sprzęt

Oprogramowanie Revit Server wymaga 
hostowania. Bez względu na to, czy jest 
to fizyczny serwer we własnym centrum 
danych, czy rozwiązanie wirtualne, nadal 
generuje to koszty.

Miesięczna konserwacja

Czas konserwacji odnosi się do 
infrastruktury IT (ok. 1 dzień miesięcznie) 
i BIM (zależnie od liczby obsługiwanych 
projektów). Wymagany czas oszacowano 
na poziomie 2 dni miesięcznie przy 50 
projektach rocznie.

„Rozwiązanie BIM 360 
Design zwraca się w ciągu 
6 miesięcy”
Graeme Padgham
Globalny szef działu IT w Cundall

Unikaj ukrytych kosztów serwera Revit Server

Cundall  
oszczędza 
dzięki  
BIM 360 Design

Obraz za zgodą Cundall



Już dziś poznaj oprogramowanie  
BIM 360 Design

Konfiguracja początkowa  
Korzystając z powyższych wskaźników, przy założeniu, że wymaganych jest 10 użytkowników do 
używania funkcji współpracy przy 50 projektach rocznie, firmy Cundall i Autodesk oszacowały, że 
czas zwrotu z inwestycji w rozwiązanie BIM 360 Design (względem serwera Revit Server) wynosi 
6 miesięcy.
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KOSZTY ROCZNE* SERWER WIRTUALNY SERWER FIZYCZNY BIM 360 DESIGN

Sprzęt (koszt na lokalizację biura) 630 6300 0

Oprogramowanie (na użytkownika) 0 0 942

Konfiguracja początkowa 2500 2500 0

Miesięczna obsługa IT 6000 6000 0

Miesięczna obsł. BIM Manager 12 100 12 100 0

Koszt na użytkownika (przy 10 użytkownikach) 2100 $ 2700 $ 942 $

BIM 360  
DESIGN

BEZPŁATNA WERSJA TESTOWA
Chcesz sprawdzić BIM 360 Design?
Skorzystaj z 30-dniowej wersji testowej

DZIAŁ SPRZEDAŻY
Zadzwoń pod numer (12) 88 12 003, aby z nami 
porozmawiać, lub poproś Autodesk o kontakt.

WYPRÓBUJ TERAZ POPROŚ O KONTAKT

* W oryginalnym badaniu koszty przedstawiono w funtach brytyjskich. Wartość ta została przeliczona na dolary amerykańskie. 

https://bim360.autodesk.com/bim-360-design-trial
https://www.autodesk.com/solutions/bim/research-building-design/design-collaboration/contact-us

