
Revit Server,

nebo BIM 360 Design?

 

Aplikaci Revit Server poskytuje Autodesk zákazníkům zcela

zdarma. Rozběhnutí a údržba systému ale přesto klienty

stojí nemalé peníze. Výpočet ROI ukazuje, že nejvýhodnějším

řešením pro architekty a projektanty, kteří potřebují

spolupracovat na návrzích, je BIM 360 Design.

Autodesk se spojil s britskou firmou Cundall, která působí

hned v několika oborech, aby prozkoumal skryté náklady

na používání Revit Serveru v rámci IT skupiny, a aby zjistil,

jak si firma polepšila nedávným zavedením aplikace

BIM 360 Design.

Instalace a nastavení

Server možná někdo nastaví za vás,

ale i tak mu budete muset zaplatit

jeho čas. V Cundallu odhadli, že

nastavování Revit Serveru zabralo

jednomu člověku týden, a to

za 500 dolarů za den.

Hardware

Pro Revit Server potřebujete hosting.

Ať už si vyberete fyzický server ve

vlastním datovém centru, nebo

virtuální řešení, obě varianty vás

jsou spojené s určitými náklady.

Měsíční údržba

Cca 1 den měsíčně potřebujete po údržbu IT,

údržba BIMu se odvíjí od počtu projektů.

V tomto případě firma Cundall údržbu

odhadla na 2 dny měsíčně, vycházela

při tom z 50 projektů ročně.

„BIM 360 Design si na sebe

vydělá do půl roku.“

Graeme Padgham
Global Head of IT at Cundall

Zbavte se skrytých nákladů na Revit Server

Firma Cundall výrazně ušetřila

díky aplikaci BIM 360 Design

 
 

 

Obrázek poskytla společnost Cundall



Začněte BIM 360 Design používat ještě dnes

Sečteno a podtrženo 

Autodesk a Cundall vyšli z výše uvedené kalkulace a z předpokladu, že bude 10 uživatelů spolupracovat na 50 projektech

ročně. Zjistili, že se investice do aplikace BIM 360 Design (v porovnání s Revit Serverem) vrátí do 6 měsíců.

Autodesk a BIM 360 jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc., a/nebo jejích poboček ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.  Všechny

ostatní názvy značek, produktů nebo ochranných známek náleží příslušným držitelům. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění pozměnit nabídku, specifikace

a ceny svých produktů a služeb a nezodpovídá za typografické nebo grafické chyby, které se mohou v tomto dokumentu vyskytnout. © 2019 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena.

ROČNÍ NÁKLADY* VIRTUÁLNÍ SERVER FYZICKÝ SERVER BIM 360 DESIGN

Hardware (na jednu pobočku) 630 6300 0

Software (na jednoho uživatele) 0 0 942

Instalace a nastevení 2500 2500 0

Měsíční údržba IT 6000 6000 0

Měsíční údržba BIM manažer 12,100 12,100 0

Náklady na uživatele (při počtu 10 uživatelů) 2,100 USD 2,700 USD 942 USD

BIM 360  
DESIGN

ZKUŠEBNÍ VERZE ZDARMA

Want to give BIM 360 Design a try?

We have a 30-day trial available

PORAĎTE SE S NÁMI

VYZKOUŠET KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

*Pro výpočet byly původně použity částky v GBP. Pro účely tohoto textu byly následně převedeny na USD.

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