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Następny

Przejście do BIM może sprawiać wrażenie trudnego zadania.
Niniejszy dokument zawiera praktyczne wskazówki pomocne
we wdrażaniu technologii BIM w Twojej firmie.
Pomyślne wdrożenie technologii BIM wymaga starannego i zorganizowanego
przygotowania uwzględniającego wiele zintegrowanych czynników mających wpływ
na działalność biznesową firmy, rozpoczynając od wizji kadry zarządzającej, a kończąc
na osobach, które będą na codzień stosować technologię BIM w realizacji projektów.
Projekty pilotażowe stanowią jeden ze składników
dobrze przemyślanego planu wdrożenia technologii BIM.
Niniejszy dokument określa ramy pomocne w planowaniu
projektów pilotażowych BIM i służy jako wprowadzenie

BIM Pilot

Deployment Workbook
Organizational BIM Deployment Plan
Project BIM Deployment Plan

do kolejnego, bardziej szczegółowego dokumentu,
jakim jest „Pilotażowe wdrożenie technologii BIM”.
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Czym jest BIM?
Modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling
– BIM) jest procesem rozpoczynającym się od utworzenia inteligentnego,
trójwymiarowego modelu, który ułatwia koordynację, symulację i wizualizację
projektu, jak również pomaga właścicielom i dostawcom usług usprawniać
planowanie, projektowanie, budowę i zarządzanie budynkami i infrastrukturą.
Poprzez zapewnienie lepszego wglądu w projekt już we wczesnych fazach projektu i budowy,
umożliwiając tym samym podejmowanie świadomych decyzji, modelowanie informacji
o budynku może zmniejszyć zakres problemów, z jakimi zmagają się architekci,
inżynierowie, zarządzający procesem budowy i właściciele budynków.
W projekcie wykorzystującym technologię BIM wszystkie
informacje są skoordynowane i spójne – zapewniając
lepszą efektywność w całym cyklu życia projektu.
Modelowanie informacji o budynku usprawnia
planowanie, przewidywanie kosztów i kontrolę
nad projektem – ułatwiając zespołom
zaangażowanym w realizację projektu
współpracę i komunikację.
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Wdrożenie technologii BIM będzie mieć wpływ na procesy i działalność biznesową, jak również na używane narzędzia
technologiczne. By w pełni wykorzystać zalety oferowane przez BIM, należy być świadomym zmian, jakie mogą zajść
w działalności biznesowej firmy, stosowanych w niej procesach i technologii.

Zalety BIM dla architektów (2009 & 2012)
2012
2009

Zalety BIM dla inżynierów (2009 & 2012)
2012
2009

Mniejsza liczba błędów i braków w dokumentacji

2012
2009

Otrzymywanie powtórnych zleceń

Mniejsza liczba błędów i braków w dokumentacji

57%

50%

43%
Oferowanie nowych form działalności biznesowej
49%

61%
43%

35%
Oferowanie nowych form działalności biznesowej
43%

Mniejsza liczba poprawek
36%

43%

41%
Oferowanie nowych usług
48%

43%

45%

Mniejsza liczba błędów i braków w dokumentacji
34%

44%

Skrócenie czasu realizacji projektu
22%
25%

38%

38%
Skrócenie czasu dla określonych procesów projektowych

30%
30%

38%

41%
Mniejsza liczba poprawek

41%
Niższe koszty budowy

Oferowanie nowych usług

34%

Zalety BIM dla właścicieli budynków (2009 & 2012)

Mniejsza liczba poprawek

Mniejsza liczba reklamacji/sporów sądowych
17%

26%
28%

25%

Źródło: McGraw-Hill Construction, “SmartMarket Report: The Business Value of BIM in North America”, November 2012
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Podstawy wdrażania projektu pilotażowego BIM
Wdrożenie technologii BIM musi być
wspierane przez organizację jako całość.
Nie może być to wyłącznie inicjatywa
działu IT czy badawczo-rozwojowego lub
działanie na poziomie projektu czy branży.

Przedstawione tutaj podstawy wdrożenia są oparte
na transformacji firmy, która rozpoczyna się od wizji
wykonawczej i jest realizowana przez liderów organizacji
i uczestników projektu.
Podstawy te opierają się na trzech fundamentalnych
strategiach, z których każda wpływa na realizację pozostałych

Jednakże te same zespoły wsparte działaniami kadry zarządzającej i ekspertów w zakresie BIM mogą zapoczątkować
przyjęcie technologii BIM poprzez wprowadzanie projektów
pilotażowych, mierzenie ich wyników i wykorzystywanie zalet,
które następnie mogą być rozwijane na całą organizację.

1. Wizja BIM

2. Zarządzanie zorientowane na BIM
3. Stopniowe wprowadzanie zmian

Niezależnie od wielkości projektu i od tego, czy dotyczy
on jednej lub wielu branż, istnieją korzystne procesy
wdrożeniowe BIM.
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Wizja BIM
Dla udanego wdrożenia
technologii BIM bardzo istotna
jest zwięzła i dobrze określona
wizja kadry zarządzającej
odnośnie tego, co proces
przyjęcia technologii BIM
będzie oznaczał dla organizacji,
jakie są podstawowe elementy
transformacji i jak taka
ewolucja będzie wyglądać
w poszczególnych fazach.
Nie jest to wyłącznie proste
stwierdzenie oczekiwań,
ale świadomość tego, jak
technologia BIM zmieni
organizację.

Stosowanie opublikowanych wytycznych dla wdrożenia standardów BIM i najlepszych
praktyk, takich jak::
USA
Amerykańskie standardy BIM
Podręcznik planowania realizacji projektu
BIM - Pennsylvania State University

NYC – Wytyczne DDC BIM

EMEA
Wielka Brytania – Wytyczne standardu

BSi dla BS1192
Holandia – Standard Rgd BIM
Finlandia – Inteligentne budownictwo

APAC
Singapur – Podręcznik BIM – Wersja 2

... lub podręcznika Autodesk „Pilotażowe wdrożenie technologii BIM” stanowią
dobry punkt wyjścia, jednakże nie istnieje kompleksowy plan wdrożenia pasujący
do sytuacji każdej firmy.
Aby wdrożenie technologii BIM było udane, organizacja potrzebuje strategii dopasowanej
do jej specyficznych potrzeb i wartości biznesowych. Ścisła współpraca z zaufanym
konsultantem, który może pomóc w zdefiniowaniu i wykonaniu wizji, może być
integralną częścią udanego pilotażowego projektu BIM.
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Aby w pełni wykorzystać zalety technologii BIM kadra zarządzająca organizacją musi być w stanie
umieścić technologię BIM w obszarze dominujących celów strategicznych całej organizacji.
Powody dla utworzenia efektywnej wizji BIM:
Bycie inspiracyjnym i aspiracyjnym
Wizja musi być dalekosiężna i odpowiednio ambitna w celu połączenia w całość różnych elementów
organizacji. Pilotażowe wdrożenie technologii BIM, które jest tylko ćwiczeniem, nie zapewni impetu
wymaganego do utrzymania rozwoju.
Kształcenie i szkolenie
Kierownictwo organizacji może wymagać edukacji w zakresie technologii BIM, aby uwzględnić jej
wpływ na strategie korporacyjne. Dobrym rozwiązaniem jest współpraca z zaufanym konsultantem
mającym doświadczenie w udanej implementacji technologii BIM.
Co, kto, gdzie, kiedy i dlaczego
Odpowiedzi na pytania w rodzaju co, kto, gdzie, kiedy i dlaczego dostarczą każdemu działowi
organizacji wielu informacji o wizji BIM. Znalezienie odpowiedzi na niektóre pytania z pewnością
okaże się trudne i wymagać będzie od kadry zarządzającej podjęcia ryzyka.
Określane poszczególnych etapów wdrożenia
Odłożenie w czasie momentu rozpoczęcia i stworzenie harmonogramu wdrożenia pomoże organizacji
pokonać chwilowy paraliż związany z poczuciem, że organizacja podjęła się realizacji zbyt dużego
zadania. Osiąganie poszczególnych etapów harmonogramu to krótkoterminowe sukcesy, które mogą
dodać energii i impetu całemu przedsięwzięciu
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Zarządzanie zorientowane na BIM
Zespół odpowiedzialny
za wdrożenie technologii BIM
musi zapewnić przełożenie
wizji BIM na wiarygodne
metody w celu osiągnięcia
pożądanych wyników
i wydajności zgodnej z celami
strategicznymi organizacji.

Zarządzanie zmianami w każdej organizacji może być trudne
i wymagać kreatywnych strategii dopasowanych do kultury
i poziomu szczegółowości danej organizacji. Poniżej przedstawiamy
kilka metod dotyczących zarządzania zmianami związanymi
z wdrożeniem technologii BIM:
1. Wypełnianie luk
Działaniom podejmowanym
przez kadrę kierowniczą i zespół
odpowiedzialny za wdrożenie BIM
musi towarzyszyć podejście
systemowe, takie jak system ocen,
edukacja i zatwierdzanie zmian
poprzez monitorowanie zgodności
z harmonogramem wdrożenia.
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2. Przejrzysta komunikacja
Plan komunikacji manifestuje
wszystkim uczestnikom
zaangażowanie organizacji,
pomaga wyzwolić energię
wymaganą do transformacji
i wypełnia luki między teorią
a codzienną rzeczywistością.
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3. Szkolenie i edukacja
Przyjęcie technologii BIM wymaga nowych umiejętności
i nowych sposobów pracy, a także inwestycji w szkolenia,
aby mieć pewność, że odpowiednie osoby będą przydzielane
do odpowiednich projektów.
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5. Zapewnienie zgodności z przepisami,
audyt i kontrola jakości
Rewizja projektów umożliwia zespołom odpowiedzialnym
za wdrożenie BIM ocenę wydajności technologii BIM oraz
standardów i procesów w projekcie pilotażowym. Możliwe
jest również wykrywanie błędów, ulepszanie standardów
i stosowanie najlepszych praktyk.

4. Kontrakty i kwestie prawne
Narzędzia oferowane przez technologię BIM i związane
z nimi procesy mogą mieć wpływ na stosunki wynikające
z kontraktów pomiędzy właścicielami budynków a partnerami świadczącymi usługi. Współpraca na bazie technologii
BIM stanowi znaczącą zmianę dla procesów tradycyjnych,
czego muszą być świadomi wszyscy uczestnicy procesu
implementacji.

6. Mierzenie poziomu zaawansowania BIM
Zespół BIM będzie mógł określić kluczowe wskaźniki do
mierzenia realizacji celów organizacji. Jedną z użytecznych
miar może być tzw. poziom zaawansowania BIM, który
mierzy zdolność organizacji do wdrożenia technologii BIM
w ramach całej organizacji, jak i w realizowanych projektach.
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Jak rozpocząć pilotażowe wdrożenie BIM
Po wykonaniu podwalin pod nową technologię, nadchodzi czas na wdrożenie
projektu pilotażowego. Praktycy BIM stosują wiele sposobów, które mogą polegać
np. na realizacji fikcyjnego projektu, ponownej realizacji ostatniego projektu
i porównaniu wyników lub rozpoczęcia zupełnie nowego projektu dla wybranego
klienta. Wszystkie te opcje sprawdzają się i będą zależeć od akceptowalnego
poziomu ryzyka oraz dostępnych zasobów kadrowych do realizacji nowych zadań.
Każdy projekt pilotażowy powinien uwzględniać pomiar
wszystkich kluczowych faz projektu w celu rzeczywistego
zrozumienia, jak technologia BIM usprawniła procesy
projektowania i/lub budowania. Uzyskane korzyści dla
każdego uczestnika projektu pilotażowego powinny być
dokumentowane w celu obliczenia zwrotu z inwestycji.

w przypadku przejścia od tradycyjnego projektowania przy
użyciu desek kreślarskich do projektowania 2D CAD, przejście
do technologii BIM może prowadzić początkowo do spadku
produktywności podczas zapoznawania się z nowym
systemem. Aby temu zaradzić zaleca się, aby zespół
odpowiedzialny za realizację projektu pilotażowego nie
wykorzystywał równocześnie tradycyjnych narzędzi 2D CAD
i narzędzi oferowanych przez technologię BIM, ponieważ
może to negatywnie wpływać na proces poznawania
nowego systemu.

Firmy doskonale wiedzą, że im więcej projektów BIM
zrealizują i im będą one wykonywane szybciej i lepiej,
tym większy będzie zwrot z inwestycji. Podobnie jak
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Jeśli wybrana zostanie realizacja rzeczywistego projektu, najlepiej jest wybrać
klienta, który zna nową technologię i jest świadomy, jakie korzyści może mu
przynieść BIM. Modele BIM oferują wiele pobocznych korzyści takich jak
ułatwienie zarządzania budynkiem i lepsze zrozumienie założeń projektowych.
Przeciwstawianie się zmianom to typowa, ludzka cecha, ale jednocześnie
cechuje nas również nieustanna potrzeba usprawniania metod pracy. Przejście
do technologii BIM wymaga pozytywnego wsparcia ze strony kadry zarządzającej
i kluczowych pracowników, szczególnie w przypadku dużych organizacji, wraz
z ustaleniem właściwych oczekiwań w chwili rozpoczęcia procesu, stworzenia
harmonogramu prac i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolenia
pracowników. Jeśli rozpoczyna się od niewielkich projektów pozwalających
zdobyć zaufanie i niezbędne doświadczenie, to z każdym wykonanym projektem
przejście do BIM będzie odbywać się coraz szybciej.
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Firmom budowlanym trudno jest ocenić
dany projekt pod względem możliwości
wykonania. Narzędziom 2D zawsze
towarzyszy pewien poziom niepewności
i nawet doświadczeni projektanci mogą
popełniać błędy podczas oceny projektów.
Dzięki technologii BIM można przedstawić
projekt w sposób realistyczny w trzech
wymiarach i stwierdzić, jak wszystkie
jego elementy pasują do siebie. Nawet
w przypadku, gdy nie będzie dostępny
model 3D sporządzony przez architekta,
zawsze można stworzyć model budowlany
w oparciu o dwuwymiarowe rysunki
w celu potwierdzenia zamierzeń
projektowych.
Taki model można następnie stosować
do przeprowadzenia studium wykonalności projektu i przedmiaru materiałów,
aby zaplanować i określić kolejność prac.
W ten sposób można pomóc właścicielom
budynków w zrozumieniu, jak różne
opcje projektowe mogą wpłynąć na
koszty, harmonogram prac i logistykę.
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Autodesk pomaga swoim klientom w przetwarzaniu tych
informacji i tworzeniu analiz biznesowych pomocnych podczas
planowania udanej realizacji pilotażowego projektu BIM.
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Procent wykonawców, którzy wykorzystują BIM
do 3 najważniejszych czynności podczas fazy
projektowania i przed-budowlanej
Źródło: McGraw Hill Construction, 2013

Koordynacja wielobranżowa
60%
Wizualizacja celów projektowych
52%
Modelowanie dla studium wykonalności

Podręcznik Autodesk „Pilotażowe wdrożenie projektu BIM” jest bezpłatnym
narzędziem pomocnym podczas oceny aktualnego statusu, potrzeb i celów
organizacyjnych dając w wyniku wszechstronny obraz sytuacji firmy i jej potrzeb.

34%
Przedmiar materiałów na podstawie modelu
30%
Integracja modelu
z harmonogramem (4D)
29%
Integracja modelu
z kosztami (5D)
24%
Wirtualne planowanie miejsca budowy
i procesów logistycznych
23%
Analiza kosztów i rozwiązań projektowych
16%
Skanowanie laserowe
istniejących warunków do modelu
przed rozpoczęciem budowy
13%
Planowanie/szkolenie dotyczące bezpieczeństwa
6%

Źródło: McGraw-Hill Construction, SmartMarket Report: The Business Value of BIM for Construction in Major Global Markets: How Contractors Around the World Are Driving Innovation With Building Information Modeling”, January 2014
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