
BIM efektívne
seminár

BIM projektovanie už nie je novinka.  Ide o efektívne a praktické BIM projektovanie!

V spolupráci s SKSI Vás pozývame na praktický pracovný seminár 

“BIM efektívne”, ktorý sa uskutoční v dňoch 21. a 22. novembra  2018

v Bratislave a Žiline.

V dnešnej dobe už asi nik nepochybuje o výhodách projektovania v BIMe. V podstate každá stavba môže byť na-
projektovaná v BIM – Revit. Závisí len na vhodnom nastavení BIMu, na doplnkoch ktoré zjednodušia Vašu prácu, 
či sa potrápite alebo ho zvádnete elegantne bez problémov. Prídite medzi nás a zlepšite efektivitu projektovania 
správnym nastavením a úpravou BIM Revit ako aj vhodným a výkonným hardvérom. Ukážeme Vám hlavné oblasti 
ktoré ovplyvňujú samotné projektovanie ako aj tímovú prácu. 

9:00 – 9:30 Registrácia – káva…

9:30 – 9:40 Úvod

9:40 – 10:20 Prepojený BIM – Tomáš Lendvorský – Autodesk
Ako efektívne zdieľať projekčné dáta v rámci tímu, verzie, koordinácia projektu, komunikácia. Využitím schopností 

cloudu pre BIM procesy môžete získať neoceniteľné výhody.

10:20 – 11:20 Ako efektívne projektovať v Autodesk Revit doplnením nástrojov (Martin Birás) 
Zvýšte vašu produktivitu pri práci s BIM modelom s pomocou nových rozširujúcich nástrojov. Naučte se nové po-

stupy a triky Revitu.

11:20 – 11:35 Prestávka na občerstvenie

11:35 – 12:35 Ako zvýšiť vašu efektivitu pomocou rozšírenia Revit - Dynamo (Lukáš Tunka) 
Naučte sa využívať jednoduché algoritmy v Dyname ktoré šetrí čas a pomôže vám od frustrácie z opakujúcej sa 

rutinnej práce v Revite.

12:35 – 13:00 Najnovšie technológie pre CAD/BIM – (HP)
Prečo sú HP stanice vhodné pre BIM projektovanie. Výkonné stolné a mobilné pracovné stanice. Virtuálna realita 

– 3D zobrazenie BIM modelov s HP

13:10   Chutný obed
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Registrujte sa TU

Zúčastnite sa a získajte efektívnu nadstavbu k BIM Revit
alebo tlačiareň Sprocket Photo HP!
Po skončení seminárov budú vylosovaní víťazi vecných cien.

TECHNOLOGICKÝ LÍDRI SA SPOJILI ABY VÁM POMOHLI.
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