
Revit Server ile BIM 360 Design 
Karşılaştırması
Revit Server, Autodesk'ten ücretsiz indirilebiliyor olsa da 
sistemi işletip bakımını yapmak için müşterilerin önemli 
miktarda yatırım yapması gerekiyor. Buna karşılık, 
yatırım getirisi hesaplamalarına göre BIM 360 Design, 
tasarım çalışmaları üzerinde iş birliği yapılmasını 
gerektiren mimarlık uygulamaları ve mühendislik 
danışmanlıkları için en uygun maliyetli çözüm. 

Birleşik Krallık merkezli, çok disiplinli mühendislik 
firması Cundall ile çalışan Autodesk, Revit Server 
kullanmanın BT grubu içinde neden olduğu gizli 
maliyetlere ve bunun, BIM 360 Design'ın son 
zamanlardaki uygulanışıyla nasıl ilişkilendiğine baktı.

İlk kurulum

Sadece kurulumu yapan kişinin zamanını 
alıyor olsa da, bunun bir maliyeti de 
var. Cundall, Revit Server'ın ilk kurulum 
maliyetini yüklenici başına bir haftayı esas 
alarak günde 500 $ olarak hesapladı.

Donanım

Revit Server kullandığınızda, sistemi 
barındıracak bir fiziksel mekana ihtiyacınız 
olur. Bu ister kendi veri merkezinizde 
bulunan fiziksel bir sunucu ister sanal 
bir çözüm olsun, belirli bir maliyetle 
karşılaşırsınız.

Aylık bakım

Hem ayda bir gün BT hem de süren 
projelerin sayısına bağlı olarak BIM için 
bakıma süre ayırmak gerekir. Cundall, 
bunu yılda elli proje üzerinden ayda iki gün 
olarak hesapladı.

“BIM 360 Design, kendi 
parasını altı aydan kısa 
sürede çıkarıyor”
Graeme Padgham
Cundall Global BT Başkanı

Revit Server'ın gizli maliyetlerinden kaçının

Cundall, BIM 360 Design 
ile büyük ölçüde tasarruf  
sağlıyor

Resim Cundall tarafından sağlanmıştır



BIM 360 Design kullanmaya bugün 
başlayın

İlk kurulum  
Yukarıdaki ölçümleri kullanarak ve yılda elli projede iş birliği fonksiyonlarını gerçekleştirmek için 
on kullanıcıya ihtiyaç olduğunu varsayarak Autodesk ve Cundall, BIM 360 Design'ın (Revit Server'a 
kıyasla) maliyetini geri ödeme süresinin 6 aydan kısa olduğunu hesapladı.
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marka adları, ürün adları veya ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Autodesk, haber vermeksizin herhangi bir zamanda ürün ve hizmet tekliflerini ve özelliklerini değiştirme hakkını 
saklı tutar ve bu belgede ortaya çıkabilecek baskı veya grafik hatalarından sorumlu değildir.  © 2019 Autodesk, Inc. Tüm hakları saklıdır.

YILLIK MALİYETLER* SANAL SUNUCU FİZİKSEL SUNUCU BIM 360 DESIGN

Donanım (ofis konumu başına maliyet) 630 6300 0

Yazılım (kullanıcı başına) 0 0 942

İlk kurulum 2500 2500 0

Aylık bakım (BT) 6000 6000 0

Aylık bakım (BIM Yöneticisi) 12.100 12.100 0

Kullanıcı başına maliyet (10 kullanıcı olduğu 
varsayıldığında) 2.100 $ 2.700 $ 942 $

BIM 360  
DESIGN

ÜCRETSİZ DENEME SÜRÜMÜ
BIM 360 Design'ı denemek ister misiniz?
30 günlük bir deneme sürümümüz 
bulunuyor

SATIŞ BİRİMİYLE KONUŞUN
Bizimle doğrudan konuşmak için +90 850 390 7406 
numaralı telefonu arayabilir ya da Autodesk'in size 
ulaşmasını isteyebilirsiniz.

ŞİMDİ DENEYİN BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN

*Orijinal araştırmada maliyetler İngiliz paundu olarak yansıtılmıştır.  Biz bu maliyetleri alarak Amerika Birleşik Devletleri para birimine (USD) dönüştürdük.  

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

