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BIM model



Varianty návrhu



Koordinace



Simulace



Dokumentace DSP, DPS





Tradiční způsob práce



Spolupráce



BIM model
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Shromažďování dat



• vyhledávat v Dokumentaci skutečného provedení

• evidovat vlastní přílohy – dokumenty

• všichni pracují se stejnými daty

• šetřit čas

• předcházet problémům

Správce budovy



• mít vše pod kontrolou

• všechny informace na jednom místě

• ušetření času, snížení nákladů

• nezávislost na lidském faktoru

• méně chyb

• pořádek v evidenci

Co získám



• těžký klient, BIM editor

• CAFM systém s napojením na BIM

• DMS systém s napojením na BIM

• BIM model prohlížečky

Jaký nástroj ?

• individuální IT řešení







Zabýváme se

• BIM konzultace
• zadání podmínek pro výběrová řízení – EIR

• výkonný plán pro BIM – BEP

• poradenství v oblasti správy budovy a správy dat

• Tvorba DAT
• pasportizace

• optimalizace BIM modelů, aktuální doplnění dat

• koordinace profesí

• tvorba a aktualizace BIM modelů

• BIM.POINT – správa dat
• nástroj na efektivní práci s informacemi

• uživatelská podpora

• vývojáři systému



Využít data během celého životního cyklu



BIM model

UŽIVATELÉ

specializované APLIKACE

Datové propojení aplikací

API



IFC

User Defined 
Parameters

Documents

http://bimapps.typepad.com/.a/6a0147e0ddecb1970b01901e584e9e970b-pi
http://bimapps.typepad.com/.a/6a0147e0ddecb1970b01901e584e9e970b-pi


Co potřebujeme

evidovatvyhledávat tříditčíst

NÁSTROJ

získat / udržovat



V Praxi to už funguje



ADMINISTRATOVNÍ BUDOVA 
NEKÁZANKA 11

• od A až po Z (bez O až T)

• kompletní rekonstrukce

• návrh, DSP, DPS

• MSPS, BIM model pro FM

• Bim.Point

• cena BIM stavba roku 2018



Skutečné provedení



ADMINISTRATOVNÍ BUDOVA 
NHQ (sídlo ČSOB)

• CAFM ve stávající budově

• výstavba nové budovy 

• nový metodický plán - BEP

• BIM model pro FM – Datové dvojče

• cena IFMA 2014 



NHQ – ověření na modelu



pravdivá, uspořádaná DATA



STÁTNÍ OPERA PRAHA

• pasportizace a digitalizace

• laser scaning

• požadavky na projekt v BIM

• požadován MSPS

• BIM model pro FM

• Bim.Point pro práci s modelem





ELI Beamlines - laserové 
centrum Břežany

• analýza dat

• sestavení BEP

• obohacení modelu DSPS

• přenos modelu ze strojařského CAD

• Bim.Point jako datové uložiště



05 
ELI Beamlines - laserové centrum Břežany



Zařízení služeb ministerstva 
vnitra Letná

• pasportizace dle CRAB

• rozšířeno o datový model BIM

• podpora správy budovy

• privátní cloudové řešení 

• postupné doplňování modelu





Obchodní centrum Aupark
Bratislava

• 105 000 m2

• BIM model skutečného stavu

• pasport, stávající dokumentace

• nahlížení na polohové rozmístění prvků

• přiřazování souborových příloh

• sdílení dat s CAFM Chastia



Obchodní centrum Aupark Bratislava
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vyzkoušejte DEMO přístup zdarma
obraťte se na nás se svým požadavkem

www.bim-point.com





Aby byl váš BIM model stále živý 

Tomáš Krajčinovský, bim-point.com


