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Sprawna komunikacja jest podstawą
dobrego zarządzania
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Bimsync to działająca w chmurze
platforma komunikacyjna Open BIM,
wspierająca standardy buildingSMART
(IFC, BCF, bSDD, COBie). Współpra-
cuje z innymi dostępnymi na rynku
BIM narzędziami (ArchiCAD, Revit,
Tekla, Solibri itp.). Umożliwia komuni-
kację między wieloma uczestnikami
jednocześnie (bez limitu użytkowników
i ilości danych) oraz jako jedyne tego ty-
pu narzędzie na podstawie modelu pre-
cyzyjnie oblicza, np. zaprojektowaną
powierzchnię, jaką możemy przezna-
czyć na wynajem. W łatwy sposób mo-
żemy więc tworzyć scenariusze stopy
zwrotu z inwestycji w korelacji do
zmniejszenia lub zwiększenia po-
wierzchni przeznaczonej na wynajem.
Platforma dostępna jest z poziomu
przeglądarki internetowej, a więc może
być również używana za pomocą urzą-
dzeń mobilnych. Nie wymaga żadnych
dodatkowych instalacji i programów
wspierających. Ma prosty i intuicyjny
interfejs w polskiej wersji językowej.
Funkcjonalności, jakie zaproponował
producent, są przemyślane i dostosowa-
ne do potrzeb obecnych, złożonych pro-
jektów, np. możliwość tworzenia ka-
mieni milowych projektu oraz komuni-
katów, informacji precyzyjnie kiero-
wanej do odpowiedniego odbiorcy lub
grupy we właściwym czasie.

Bimsync, dzięki unikatowości oraz
potwierdzonej gwarancji czasu beza-
waryjnej pracy wynoszącej 99,98%
(statystyka dotyczy lat 2012 – 2018),
staje się coraz bardziej rozpoznawalną
marką na świecie. Korzystają z niej takie
firmy, jak francuska Grupa Legendre,

FC Barcelona, Ibis czy Schiphol
Amsterdam Airport.

Także na polskim rynku marka
Bimsync została dostrzeżona. Zdaniem
Jerzego Rusina, prezesa i współzałoży-
ciela firmy BIM POINT, eksperta i dorad-
cy w zakresie cyfryzacji budownictwa,
największy problem, z jakim borykają
się klienci, to brak jasnej i precyzyjnej
komunikacji: prawidłowe funkcjonowa-
nie branży budowlanej wymaga dobrze
zdefiniowanej przestrzeni wymiany in-
formacji. Powodem jest ogromna ilość
przetwarzanych danych i liczba zaan-
gażowanych uczestników. Szukaliśmy
więc miejsca, gdzie oprócz możliwości
wymiany komunikatów między zespoła-
mi technicznymi z pozostałymi uczestni-
kami cyklu życia projektu, będziemy mo-
gli współdzielić dokumenty oraz nawet
największe modele BIM z pozostałymi
uczestnikami cyklu życia projektu. Po-
trzebowaliśmy więc wydajnego, godne-

go zaufania, ale też łatwego w użyciu
i dostępnego rozwiązania. Nie chodzi
tylko o uniwersalny język. Nasze rozwią-
zania oraz wszystko, co robimy i współ-
dzielimy, musi być openBIM. Dlatego
właśnie wybraliśmy Bimsync Catenda.
Korzystanie z tej modelocentrycznej
platformy minimalizuje ryzyko nie tyl-
ko na etapie projektowania, ale także
w trakcie całego procesu inwestycyjnego.

Dotychczasowe metody i narzędzia
wykorzystywane do komunikacji nie
radzą sobie z ogromem ilości danych,
jakie otrzymujemy w ramach projektu.
W związku z tym, już dzisiaj należy
zastanowić się nad wyborem narzę-
dzia, które w jednym miejscu skupi
rozproszone informacje, zapewni ła-
twy dostęp do rzetelnych i fundamen-
talnych danych w rzeczywistym cza-
sie, a także ułatwi śledzenie progre-
su w inwestycji na każdym jej etapie
i pomoże podjąć właściwą decyzję. Za-
wsze lepiej jest przewidywać i być
przygotowanym na zmiany, niż na nie
reagować.

Więcej informacji na temat bim-
sync: www.bimsync.multibim.pl.

Szum i chaos komunikacyjny oraz rozproszona informacja to otaczająca
nas rzeczywistość. Jak zatem być kompetentnym decydentem i umiejętnie
analizować dane? To pytanie staje się szczególnie ważne, gdy zaczynamy ana-
lizować problem z perspektywy inwestora. Chcielibyśmy mieć narzędzie, któ-
re nie tylko usprawni komunikację na linii inwestor – generalny wykonaw-
ca – architekt, ale włączy w jej proces zewnętrzych uczestników projektu
oraz dostarczy rzetelnych danych pozwalających na określenie stopy zwrotu
z inwestycji. Norweska firma Catenda wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom
i stworzyła Bimsync.


