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BIM koordynator jest osobą, która w procesie realizacji technologii BIM  

odpowiada za utrzymanie standardu oraz jakości modeli

Wykrywa i raportuje kolizje projektowe


Sprawdza zgodność modelu z wymogami zamawiającego oraz planem 

realizacji BIM

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Kim właściwie jest BIM koordynator?

Do kogo skierowane jest szkolenie?


Głównym założeniem inwestycji w metodologii BIM jest sprawny przepływ 

informacji. Podczas szkolenia nabędziesz praktyczne umiejętności, które 

pozwolą Ci lepiej organizować procesy koordynacyjne w projektach BIM.


Kurs kładzie nacisk na praktykę w oparciu o najczęściej spotykane problemy 

projektowe.

Do osób posiadających doświadczenie w 

pracy z technologią BIM, chcących 

ugruntować swoją wiedzę lub poszerzyć 

kompetencje o zagadnienia 

koordynacyjne.


Grupa docelowa:

• Architekci


• Projektanci instalacji


• Konstruktorzy


• Inżynierowie budowy


• Menedżerowie projektu


• Branżyści IT



Co otrzymasz po szkoleniu?
Co otrzymasz po szkoleniu?


Honorowany na całym świecie , 
który potwierdzi nabycie przez Ciebie kompetencji . 
Certyfikat posiada unikatowy numer i jest rejestrowany w bazie danych 
szkoleniowych firmy Autodesk



Zdalne wsparcie w okresie 30 dni od zakończenia szkolenia



Ponad dwustustronnicowy skrypt szkoleniowy  w wersji papierowej



Zadania warsztatowe, utrwalające wiedzę zdobytą podczas szkolenia



Zaproszenie do grupy Facebookowej, w której będziesz mieć możliwość 
wymiany doświadczeń związanej z technologią BIM


Certyfikat ukończenia Szkolenia Autodesk
BIM Koordynatora

Podczas szkolenia nabędziesz praktyczne 
umiejętności, które pozwolą Ci 
organizować procesy koordynacyjne

w projektach 

lepiej 

BIM

Dowiesz się jak wygląda inwestycja BIM w świetle prawa



Poznasz strukturę geometrii i metadanych oraz zrozumiesz jak nimi 
zarządzać z wykorzystaniem formatu IFC/NWD



Dowiesz się czym jest model koordynacyjny i jak sprawnie z niego korzystać 
w Autodesk Navisworks



Nauczysz się efektywnie organizować środowisko projektowe w sieci 
WAN/LAN



Zrozumiesz praktyczne wykorzystanie formatu BCF



Przekonasz się, jak ważna w procesie projektowym jest kontrola jakości 
modelu i jak może ją wspomóc środowisko programistyczne Dynamo




Jesteśmy wykwalifikowanymi specjalistami w branży budowlanej. 



Głównym czynnikiem, który odróżnia nas od naszych konkurentów, jest 
praktyczna wiedza, która pozwala nam na większą efektywność. 

Zdobyliśmy doświadczenie podczas wieloletniej pracy, wdrożeń i wsparcia 
technicznego.



Każdy z naszych prowadzących to doświadczony , posiadający 
poświadczenie bardzo dobrej znajomości oprogramowania 

Podczas codziennej pracy sprawnie wykorzystujemy wachlarz dostępnych 
narzędzi BIM, dostosowując ich wybór do konkretnych problemów, aby ich 
rozwiązanie było możliwie najbardziej optymalne. 



Bierzemy udział w największych europejskich inwestycjach dbając o rozwój idei 
.


praktyk BIM

openBIM

Autodesk Revit 
(Autodesk Certified Professional).



Kto prowadzi szkolenie?

Autodesk 

Revit

Autodesk 

Navisworks

BIMCOLLAB

ZOOM

Autodesk

Dynamo



Moduł I: Definiowanie technologii BIM


Jakimi cechami charakteryzuje się BIM Koordynator?


Wykorzystanie technologii przez Inwestora, Wykonawcę, Projektanta, Producenta


Wymiary BIM (3D - … - nD) w cyklu życia inwestycji


Poziomy dojrzałości BIM


Poziomy szczegółowości modelu (LOD 1-7, LOI, LOD 100 - 500)


Inicjatywa OpenBIM



Moduł II: Aspekty prawne BIM


Obowiązujące dokumenty i standardy


Wymagania Informacyjne Zamawiającego (EIR)


Plan Realizacji BIM (BEP)


Załącznik BIM do Umowy (BIM Protocol)


Standardy COBie, NBS, Omniclass



Moduł III: Struktura modeli BIM


Od Dziedziny do Instancji w Autodesk Revit


Rodziny systemowe/zewnętrzne/lokalne w Autodesk Revit


Struktura modelu, a oprogramowanie



Moduł IV: Struktura danych


Charakterystyka poszczególnych rodzajów parametrów w Autodesk Revit


Klasyfikacja elementów w formacie IFC


Metody zarządzania/publikacji informacji



Zadania warsztatowe/Case study:


     Utrwalenie pojęć związanych z technologią BIM


     Publikacja i tworzenie modelu koordynacyjnego w różnych środowiskach     


     programowych


Agenda

1 weekend (7-8.05.2022)



Moduł V: Praca z modelem


Metody optymalizacji wydajności sprzętowej podczas pracy


Określanie standardów projektowych: Co zawiera szablon biura?


Najważniejsze aspekty zarządzania widocznością elementów 


(Zakres i Dziedzina widoku, hierarchia nadpisań graficznych)



Moduł VI: Publikacja i transfer modeli


Kierunki wymiany danych


Ustalenie geolokalizacji projektu


Eksport geometrii i metadanych do formatu IFC


Eksport geometrii i metadanych do formatu NWC


Zaawansowane metody eksportu dokumentacji do formatu DWG


Rola i wykorzystanie platformy CDE



Moduł VII: Współpraca


Charakterystyka i zastosowania platformy BIM360


Współpraca z wykorzystaniem Revit Serwera


Zestawy robocze (Zadania) w Autodesk Revit


Panel „Współpracuj”


Łączenie a podłączenie danych



Zadania warsztatowe/Case study:


     Ustalanie poprawnej geolokalizacji projektu. Połączenie modeli różnych branż z 


     wykorzystaniem formatu IFC


     Stworzenia modelu centralnego, podzielonego na zestawy robocze. 


     Stworzenie raportu kolizji w oparciu o modele branżowe



Agenda

2 weekend (14-15.05.2022)



Moduł VIII: Automatyzacja procesów z wykorzystaniem Dynamo


Modelowanie parametryczne vs algorytmiczne


Zastosowania, ograniczenia Dynamo


Budowa, funkcje i stany węzłów


Skratowanie i operacje na listach


DesignScript vs Python w rozumieniu Dynamo



Moduł IX: Komunikacja


BCF jako format komunikacji (offline vs online)


Platforma BIMcollab


Przygotowanie środowiska pracy w Autodesk Navisworks


Omówienie modułu Clash Detective


Publikacja informacji


Praca z platformą BIMCollab


Aktualizacja modeli



Moduł X: Metody zapewnienia i kontroli jakości


BIM Interoperability Tools jako narzędzie wspomagające weryfikację 


jakości modelu pod kątem dokumentu QA



Zadania warsztatowe/Case study:


     Wykorzystanie środowiska programistycznego do automatyzacji procesów   


     zarządzania informacjami zawartymi w modelu


     Tworzenie modelu koordynacyjnego i kontrola kolizji w programie Navisworks


     Przygotowanie dokumentu QA w oparciu o wymagania BEP z wykorzystaniem 


     narzędzia BIM Interoperability Tools




Agenda

3 weekend (21-22.05.2022)


