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USŁUGI BIM  
AEC Design 

 
Stworzenie 
dowolnego modelu 
rodziny 
parametrycznej 
 

Brakuje Ci bibliotek w programie Revit? 
Chcesz stworzyć sparametryzowaną rodzinę w Revicie, która 

będzie spełniać Twoje oczekiwania? 
Nie wiesz jak zmodyfikować rodzinę bądź pojawiają się błędy 

podczas wykonywania tej czynności? 
Nasz zespół specjalistów skupia najlepszych praktyków w 
branży oprogramowania Autodesk, inżynierów aplikacji z 

wieloletnim doświadczeniem w realizacji wdrożeń BIM. Swoją 
wiedzą pomogą Państwu stworzyć każdy model rodziny 

parametrycznej. 
 

Konsultacje 
dotyczące tworzenia i 
wykorzystania modelu 
BIM 
 

- określenie wymagań odnośnie modelu BIM w umowie z 
zleceniodawcą, BIM Plan 

- organizacja pracy zespołu wielobranżowego 
- zakres odpowiedzialności BIM Managera 

- modelowanie skomplikowanych obiektów w Revit 
- tworzenie i prawidłowa parametryzacja rodzin Revit 

- analiza kolizji, generowanie raportów kolizji 
- wykorzystanie modelu do celów kosztorysowych 

- analiza modelu w Nawisworks 
- modyfikacja standardowych ustawień programu do własnych 

potrzeb 
- optymalne wykorzystanie funkcjonalności aplikacji Revit, 

Nawisworks; inne 
 

Analiza modelu pod 
kątem wyceny. 
Generowanie 
zestawień ilościowych 
z modelu BIM 

Jest to usługa dedykowana działom ofertowania w firmach 
wykonawczych. Przedmiotem usługi jest sprawdzenie i ocena 

przydatności modelu  w zakresie generowania zestawień 
ilościowych do celów kosztorysowych. 

Zweryfikujemy dokładność modelu BIM,  przedstawimy jakie 
poprawki wprowadzić do modelu, aby uzyskać jak 

najdokładniejsze zestawienia materiałów. 
Sprawdzimy czy przygotowanie przedmiarów z tego modelu 

będzie obarczone niewielkim błędem. 
Dzięki tej usłudze zyskają Państwo pewność, że zestawienie 

materiałów z modelu jest wiarygodne. 
Mogą Państwo również zamówić wygenerowanie zestawień 

ilościowych z modelu BIM. 

 

Raport kolizji z 
modelu w programie 
Revit i Navisworks 

Jeżeli masz wątpliwości czy projekt nie zawiera błędów, elementy 
nie nakładają się na siebie - ta usługa jest dla Ciebie. Raport 

kolizji generowany w programie Navisworks  może być 
prezentowany w różnych formatach, np. w formacie tekstowym 

(TXT, XML), HTML (oprócz informacji dotyczących kolizji 
otrzymamy ich zdjęcia). Istnieje również możliwość zapisania 
kolizji w postaci widoków w pliku projektowym Navisworks  (w 

formacie .nwd) Jest to plik, który można otwierać i przeglądać w 
darmowej wersji Navisworks Freedom. 

 


