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Pořádek v informacích o stavbě
www.bim-point.com





Tradiční způsob práce
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BIM není 3D

BIM jsou DATA



Využít data během celého životního cyklu







CDE – Sdílené datové prostředí



Vyhledání 
všech 

výkresů

vyhledání 
revizní 
zprávy

řazení 
dokumentů

vyhledání 
prvku s 

přiloženým 
dokumentem



od virtuálního prototypu k datovému dvojčeti 



BIM model = virtuální PROTOTYP stavby



Dokumentace = Výstup z modelu



Návrh  Realita





Datové dvojče



Neztrácet informace



Využít data během celého životního cyklu
DSPS



Tok informací tradičně

Zhotovitel

Sub



Tok informací – DSPS BIM

Zhotovitel

Sub

Projekt – Poptávka – Zadání – Realizace – Převzetí





jak BIM model plně využít



Tradiční nástroje pro správu



Pravdivá, uspořádaná DATA



• těžký klient, BIM editor

• CAFM systém s napojením na BIM

• DMS systém s napojením na BIM

• BIM model prohlížečky

Jaký nástroj ?

• individuální IT řešení



Co potřebujeme

evidovatvyhledávat tříditčíst

získat / udržovat



INTUITIVNÍ nástroj pro 
práci s DATY BIM modelu



Je to snadné

IFC



IFC

Uživatelem 
Definované 
Parametry

Dokumenty





BIM model

UŽIVATELÉ

specializované APLIKACE

Datové propojení aplikací

API





BIM model jako základ zavedení

začněme vyžadovat BIM model



• BIM autorizovaný software
• všechny informace v parametrech modelu

nic v textu na výkresech
nic v dalších dokumentech

• všechny informace projektu a výkazu výměr v BIM modelu

• členění modelu = jak se staví
• obsah = jak jsme zvyklí (měřítko, fáze)

CIC/BIM protokol
• BIM Protokol – UK smluvní požadavky

Construction Industry Council
BIM Task Group

ke stažení na www.bim-point.com

Požadavky na BIM model

www.bim-point.com/BLOG



www.czbim.org

PARAMETRY ČÍSELNÍKY



příklady z praxe



AKCE 
Nekázanka

Komunikační platforma pro výměnu všech 
informací během stavby

Administrativní budova v ulici Nekázanka





ELI

Beamlines





Skutečné provedení





Využití BIM pro FM





AKCE Stros
Správa objektu, pořádek v informacích a dokumentech

Výrobní haly – STROS - Sedlčanské strojírny, a. s.







Stavba roku – cena BIM

• 2016 
BIM použit u 14 z 65 přihlášených (22%)
IFC model doložilo 5 soutěžících
• 2017
použito u 10 staveb z 53 přihlášených (19%)
IFC předložily 3 stavby
• 2018
použito u 9 staveb z 42 přihlášených (21%)
IFC předložily 3 stavby



Připravit se na BIM



Definice šílenství :  

Dělat věc znovu a znovu stejně a přitom očekávat dosažení lepšího výsledku.
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DIGITALIZACE



mapa
poloha
kompas
trasa

hustota dopravy
sdílené informace
optimální trasa

ušetření času



Nástroj

• Databázový přístup k informacím

• Široká podpora práce s připojenými přílohami

• Umožní data efektivně čist, vyhledávat, třídit 
a exportovat

• Personalizace, osobní uživatelský pohled na 
data

• Web cloud, on-line řešení

• IFC soubory, OPEN BIM, běžný hardware, 
žádné instalace

Intuitivní a jednoduché on–line řešení



Bim.Point je určen

pro kohokoli, kdo pracuje s informacemi o budově

Vlastník Zhotovitel Architekt/
Projektant

Správce



• mít vše pod kontrolou

• všechny informace na jednom místě

• vzdálený přístup

• nezávislost na lidském faktoru

• snížení nákladů

• pořádek v evidenci

Vlastník / Investor



• vyhledávat v Dokumentaci skutečného provedení

• evidovat vlastní přílohy – dokumenty

• všichni pracují se stejnými daty

• šetřit čas

• předcházet problémům

Správce budovy





vyzkoušejte DEMO přístup zdarma
obraťte se na nás se svým požadavkem

www.bim-point.com







Aby byl váš BIM model stále živý
www.bim-point.com


