SZKOLENIE ON-LINE
Zapraszamy do udziału w szkoleniu „BIM w Przemyśle 4.0. Poradnik dla Inwestora” , organizowane
przez BIM Klaster w ramach działalności DIHu hub4industry.
W ramach kursu zdobędziecie Państwo elementarną wiedzę z zakresu BIM, poznacie też korzyści
i zagrożenia związane z wdrożeniem metodyki BIM oraz możliwości związane z modelowaniem
informacji o budynkach i budowlach. Zajęcia wykładowe przeplatane są praktycznymi ćwiczeniami
opartymi o realne zastosowania BIM na bazie materiałów pochodzących z faktycznych realizacji.
Dodatkowo kursanci otrzymają materiały pogłębiające zdobytą wiedzę.
WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE:
www.bimklaster.org.pl/projekty/digital-innovation-hub/bim-w-przemysle-4-0/

SZKOLENIE ON-LINE 21-22.12.2020 08:00-16:00
„BIM w Przemyśle 4.0. Poradnik dla Inwestora”
Ü Wprowadzenie do BIM - podstawowe
pojęcia, rola standaryzacji produktów
realizacji inwestycji, idea openBIM
Ü BIM a przemysł 4.0
Ü Zastosowanie BIM na różnych etapach
realizacji inwestycji budowlanej
Ü Prawdy i mity na temat BIM
Ü Krótki przewodnik Inwestora: co każdy
inwestor wiedzieć powinien przed
przystąpieniem do realizacji inwestycji
z zastosowaniem BIM?

Koszt: 76 zł netto od osoby
80% wartości szkolenia doﬁnansowane
na zasadach pomocy de-minimis
Maksymalna liczba osób: 10

PRELENGENT:
KAROLINA WRÓBEL

ZAPRASZAMY
Ilość miejsc ograniczona. Zarejestuj się już dziś!

Projekt ﬁnansowany w ramach konkursu "Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji
przedsiębiorstw" organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0.”

SZKOLENIE ON-LINE
ZAKRES SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do BIM
Ü
Ü
Ü
Ü

Podstawowe pojęcia związane z tą metodyką
Wymiary BIM
Rola standaryzacji produktów realizacji inwestycji
Otwarte standardy danych budowlanych (idea
openBIM)
Ü Podstawowe zasady tworzenia modeli
Ü Ćwiczenia: wprowadzenie do obsługi i koordynacji
modeli BIM

2. BIM a przemysł 4.0
Ü
Ü
Ü
Ü

Rozwój przemysłu na przestrzeni lat
Produkcja budowlana a przemysłowa. Cechy wspólne
Produkcja budowlana a przemysłowa. Różnice
Procesy znane z produkcji przemysłowej adaptowane
przez metodykę BIM (idea lean construction)

3. Zastosowanie BIM w ujęciu praktycznym.
Ü Zastosowanie BIM na etapie przygotowania inwestycji
oraz projektowania
ÜĆwiczenia: pomiar powierzchni, zestawienia,
marketing
ÜZastosowanie BIM na etapie realizacji robót
budowlanych
ÜĆwiczenia: wirtualny dziennik budowy, plan montażu

4. Prawdy i mity na temat BIM – popularne, niekoniecznie prawdziwe tezy o BIM

5. Przewodnik Inwestora. Co każdy inwestor wiedzieć powinien?
Ü Przygotowanie do realizacji inwestycji w BIM
Ü Podstawowa zawartość „Wymagań BIM” (EIR)
Ü Czym się inspirować? Szablony, dokumenty wzorcowe
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