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Програма – Модул 1

 10.10 Актуални решения на Autodesk за ВиК инженери

 10.20 Концептуално проектиране на външни ВиК мрежи с Infraworks

 10.50 Организация на проектни данни с облачните услуги на Autodesk 
BIM 360

 11.10 Кафе-пауза

 11.40 Проектиране и анализ на ВиК мрежи с BIM модел – Civil 3D

 12.10 Анализ и организация на движението на машини по време с на 
строителство с Vehicle Tracking

 12.20 Координация на модела с други специалности и проверки за 
несъответствие с Navisworks

 12.45 Въпроси, дискусия
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Програма – Модул 2

 15:00 Налагането на Строително-Информационните Модели (BIM) като 
стандарт за проектиране;

 15:20 Autodesk BIM 360 Docs – Поддържане на актуална проектна 
документация;

 15:40 Работа с данни от лазерно сканиране и анализ на съществуващо 
положение;

 16:00 Кафе-пауза

 16:30 Бързо изграждане на Revit ВиК модел – Анализ на системите, 
извличане на чертежи и спецификации;

 17:00 Изследване на пресичания и планиране на строителните процеси 
с Autodesk Navisworks;

 17:30 Въпроси – Дискусия



Венцислав Стоименов

БиЕмДжи Дейта ООД

Актуални решения на Autodesk за 
създаване на ВиК мрежи



Да помага на хората 
да си представят, проектират и изграждат
един по-добър свят!

Цел на Autodesk
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10 Млрд
До 2050

70%
В градове
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1,000
сгради на ден

$18.1T
Гражданска инфраструктура

$19.9T
Жилищно строителство



Държавни и общински 
организации

18

Здравеопазване
19

Хотелиерство
20

Строителство
21 1.2% Инвестиции

Търговия на едро
5

Машиностроене
6

…
3.3% Инвестиции

Източник: McKinsey & Company. “Imagining Construction’s Digital Future”



Предизвикателства в момента:

• Проектиране в изолация;

• Работа в 2D среда;

• Скъпа визуализация

• Проектиране откъснато от реалността
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Building Information Modeling

Подобрява всеки един етап от 

жизнения цикъл на проекта:

• Концепция;
• Проектиране;
• Строителство;
• Екслоатация

Строително-информационно мoделиране



Ерата на комуникациите



Сътрудничество Непрекъснатост Информираност

BIM плюс мощта на 
облачните технологии



Project 

Benefits 

of BIM

По-малко 

грешки

33%

По-точно 

бюджетиране

22%

По-добро 

представяне 

21%

Подобрен 

график

16%

Оптимизиран 

проект

8%

Source: Dodge Data & Analytics – The Business Value of BIM for Infrastructure, 2017

Ползи 
от 

BIM



Инструменти за BIM

+ Добавяте информация от различни 

източници

+ Работите с облаци от точки

+ Планиметрично картографиране

+ GPS и традиционни геодезически

технологии

Събиране на данни Концепции Проектиране



Създаване на моделСъбиране на данни Изчисление

Снимки и облаци от 

точки

Компютърна мощ с облачни услуги Интеграция на 

работни процеси



Събиране на 

данни

Намалявате времето за 

агрериране на информация



Инструменти за BIM

+ Добавяте информация от различни 

източници

+ Работите с облаци от точки

+ Планиметрично картографиране

+ GPS и традиционни геодезически

технологии

+ Импортирате информация за 

създаване на първоначална 

концепция

+ Работите с ГИС данни

+ Изследвате различни алтернативи

+ Извършвате анализи, за да 

оптимизирате модела

+ Представяте ефектно вашата 

концепция чрез видеа и рендери

Събиране на данни Концепции Проектиране



Създаване 

на ВиК 

мрежи -

концепции

Подобрете продуктивността с 

интегриран работен процес



Инструменти за BIM

+ Convert high precision survey to 

detailed topographic data

+ Aggregating data

+ Data extraction from lidar point clouds

+ Implement drone innovation to 

supplement context models

+ Planimetric mapping

+ GPS and traditional surveying 

technologies

+ Импортирате информация за 

създаване на първоначална 

концепция

+ Работите с ГИС данни

+ Изследвате различни алтернативи

+ Извършвате анализи, за да 

оптимизирате модела

+ Представяте ефектно вашата 

концепция чрез видеа и рендери

+ Проектирате в динамична 3D BIM 

среда

+ Създавате модели, които 

динамично се променят при корекции

+ Координирате големи 

мултидисциплинарни екипи

+ Централизиран достъп до 

проектната информация

Събиране на данни Концепции Проектиране



BIM базирано 

проектиране

Намалявате грешките и 

ускорявате проектирането



AEC Collection - Autodesk решения за ВиК

25 GB Място за съхранение
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Събиране на данни Концепции Проектиране

AUTODESK®
BIM 360 Docs



• AEC Collection – Включени продукти/услуги

Civil 3D Revit
Infraworks Navisworks Manage
ReCap Pro Advance Steel
Vehicle Tracking Dynamo Studio
Structural Bridge Design AutoCAD
Robot Structural Analysis Pro 3DS Max
Fabrication CADMep Insight
Autodesk Rendering Revit Live
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Ползи от използване на BIM

Работите по-ефективно

По-качествени проекти

Печелите повече проекти

По-голяма печалба
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Благодаря за вниманието!

Въпроси?

024605044 v.stoimenov@bmg.bg


