
Najděte řešení pro chytřejší správu dat a efektivnější spolupráci

na projektech, které funguje s libovolnými nástroji pro navrhování.

Jak vybrat řešení pro
spolupráci?

a konkurence úpornější. Proto 

potřebujete flexibilní řešení, které 

propojuje týmy, data i procesy – a navrch 

vám poskytne nový pohled na projektová 

data. Řešení, které vám pomůže dodávat 

projekty v lepší kvalitě, za kratší dobu

Projekty jsou čím dál složitější

a s vyšším ziskem.

Hlavně ale potřebujete řešení přímo pro 

architekturu a stavebnictví. Zdlouhavému 

připojování přes VPN a běžným 

cloudovým aplikacím, co nezvládají 

zpracovat velké 3D soubory, už totiž 

dávno odzvonilo.

BIM Collaborate Pro vám přinese:

k nim – a platforma Autodesk Construction Cloud je postavená na 

špičkových oborových standardech. Zabezpečení vašich dat je pro 

nás prioritou.

Maximální stabilitu – dobře si uvědomujeme, že váš byznys stojí 

na integritě a dostupnosti dat. Proto děláme vše pro to, aby služba 

fungovala bez výpadků, a včas vás informujeme o údržbě, abyste 

měli k datům přístup, kdykoliv potřebujete.

ve správnou chvíli a že nevznikají konfliktní verze. Cloud je navíc 

prokazatelně bezpečnější jak pro ukládání dat, tak pro přístup

Spolupráci kdykoliv a odkudkoliv – v aplikacích Revit, Civil 3D

i AutoCAD Plant 3D. BIM Collaborate Pro propojuje interní členy 

týmu i externí firmy. Umožní vám prohlížet soubory v prohlížeči, 

sledovat, jak projekt postupuje, a kontrolovat, že se vyřešila 

zdokumentovaná problematická místa.

Podporu širokého množství souborů 

– přes 50 formátů, včetně formátů sady MS Office 365, RVT, C3D, 

DWG, IFC a dalších formátů používaných softwarem Autodesk.

Vyšší efektivitu – procesy probíhají v cloudu, což zrychluje 

synchronizaci, usnadňuje spolupráci na dálku a zaručuje 

pravidelné aktualizace a zkvalitňování služeb. To vše vám

přináší přímou úsporu nákladů.

Spolehlivé zabezpečení – 18 úrovní uživatelských přístupů 

znamená, že má k danému souboru vždy přístup správný člověk

   

   

    



BĚŽNÉ KANCELÁŘSKÉ

APLIKACE

 modelu – kdykoliv, odkudkoliv i mimo firemní síť.

 i xref souborů s využitím automatického zamykání souborů – kdykoliv,

• [Cloudové sdílení Civil 3D dat] Sdílení projektových souborů, datových zkratek

• [Cloudové sdílení Plant 3D dat] Bezpečné sdílení Plant 3D souborů a referenčních 

 souborů napříč týmy i sítěmi. Správa povolení, požadavků na compliance a jednotný 

 zdroj dat pro všechny, kdo na projektu pracují.

Spolupráce kdykoliv a odkudkoliv

• [Cloudové sdílení Revit dat] Souběžná práce několika lidí na revitovém

 odkudkoliv i mimo firemní síť.

• Sdílení aktivních projektových souborů s oprávněním ke čtení/úpravám

 a nastavování uživatelských oprávnění na úrovni složky a projektu.

Základní úložiště a sdílení dat

Správa verzí

Přístup k předchozím verzím projektových souborů.

Ukládání a správa veškerých projektových dat (z aplikací Revit, Civil 3D i AutoCAD 

Plant 3D) na jediném místě, což zefektivňuje předávání projektu.

Správa dat na jednom místě

• Prohlížení a porovnávání různých verzí 2D výkresů a 3D modelů vedle sebe nebo v jednom 

• Sdílení a připomínkování 2D i 3D souborů ve více než 50 formátech, včetně formátů pro 

 Revit (RVT), Navisworks (NWD, NWF), AutoCAD (DWG, XREF, DREF), otevřených formátů 

 jako IFC a formátů běžných kancelářských aplikací. 

Revize mimo kancelář

 kombinovaném zobrazení. Bez exportů, nahrávání souborů nebo jejich konvertování.

Výměna projektových dat a správa podkladů

• Sledování a sdílení projektových balíčků, přiřazování termínů, sledování na časové 

 ose projektu.

• Snazší souběžná práce na projektu ve víceoborových týmech díky pokročilým 

 souborů můžou jen ti, kdo na nich pracují.

 nastavením uživatelských oprávnění na úrovni složek – do rozpracovaných

 složce (tzv. „prostoru pro koordinaci), aby testování nezasahovalo

• Nahrávání modelů pro automatickou detekci kolizí. Výsledky v přehledné tabulce 

 kolizí, možnost přiřazovat kolizím prioritu.

• Testování variant návrhu pomocí detekce kolizí se sdíleným modelem ve zkušební 

 do probíhající práce.

Automatická detekce kolizí

Centralizovaná správa problémů k řešení

Vytváření a sledování problémů, jejich přiřazování konkrétním osobám, hlídání 

termínů a analýzy kořenových příčin. Prohlížení a řešení problémů z cloudu přímo

v aplikacích Revit a Navisworks pro ucelené zapracovávání zpětné vazby 

(momentálně dostupné jen pro BIM 360).

Porovnání funkcí: BIM Collaborate Pro versus další řešení pro spolupráci

ve stavebnictví

Plná funkcionalita Částečná funkcionalita Žádná funkcionalita

BIM  

COLLABORATE PRO



Jak si BIM Collaborate Pro vede v porovnání nákladů?

V krátkodobém horizontu se může zdát, že vám bohatě stačí FTP server, případně že 

ušetříte ukládáním projektových souborů na lokálním serveru, který dávno používáte. 

Nebo naopak pořídíte drahé serverové aplikace a doufáte, že se vám náklady

BIM Collaborate Pro je jediné řešení na trhu pro spolupráci v aplikacích Revit, Civil 3D 

a Plant 3D, které nabízí koordinaci různých profesí napříč firmami. Umožňuje 

přehledně zobrazovat změny, spravovat problémy i komentáře a připomínkovat 

soubory z mobilních zařízení. Jde o ucelené řešení pro vaše vlastní týmy i pro klienta, 

které pomáhá využívat data o projektu během celého jeho životního cyklu. 

Čím déle odkládáte přechod na moderní, propojené, flexibilní a výkonné cloudové 

nástroje, tím více příležitostí vám uniká. Nepropojená řešení způsobují potíže při 

přesouvání dat a stojí vás hodiny ztracené poklesem produktivity.

v průběhu času vrátí. 

Používáte
Revit server?

Společnost Cundall 

porovnala náklady na 

používání aplikace BIM 

Collaborate Pro s náklady 

na Revit server. Výsledky 

mluví za vše: „BIM 

Collaborate Pro si na sebe 

vydělal do půl roku.”

Přečíst více >

Používáte VDI?

Společnost Corgan 

porovnala náklady na BIM 

Collaborate Pro s VDI 

řešením a zjistila, že oproti 

flash úložišti jsou náklady 

na BIM Collaborate Pro 

pětinové.

Přečíst více >

ŘEŠENÍ ZALOŽENÉ

NA SERVERU

(NAPŘ. VAULT)

PROJEKTOVÉ

APLIKACE ZALOŽENÉ

NA SERVERU
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Minimalizujte drahá zpoždění, využijte schopnosti členů

týmu na maximum, zvyšte dosah a přestaňte složitě

koordinovat práci v nekompatibilních řešeních.

BIM Collaborate Pro je jediné řešení pro Revit, Civil 3D

a Plant 3D, které vám umožní spolupracovat

kdykoliv a odkudkoliv.

Náklady na hardware

Náklady na hardware

-  pracovní síla

Týdenní údržba

-  pracovní síla

Nákup licence na

serverový software

Nákup softwarové

licence pro řešení 

https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/pdfs/cundall-customer-story-bim-360-design-en-gb.pdf
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/pdfs/corgan-customer-infographic-bim-360-design-docs-en.pdf
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