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36 PRODUKTÓW W OFERCIE30 LAT DOŚWIADCZENIA

W 174 KRAJACH45 TYS. UŻYTKOWNIKÓW

30 3645k+ 174

Datacomp (rok założenia 1987) 
jest producentem i dystrybutorem 
oprogramowania głównie dla przemysłu 
i budownictwa. Oferujemy oprogra- 
mowanie własne i systemy kilku firm 
wiodących w swoich dziedzinach. 
 Od kilku lat intensywnie 
inwestujemy w technologię BIM  
i oferujemy oryginalne rozwiązania BIM 
4D i 5D dla budownictwa na gruncie 
OpenBIM w zakresie kosztorysowania  
i harmonogramowania. 
 W zakresie rozwiązań 
wspomagających produkcję oferu- 
jemy nowoczesne i unikatowe 
oprogramowanie m.in. do 
szczegółowego planowania produkcji. 

Wspomagamy także system zamówień 
publicznych poprzez pakiet własnych 
rozwiązań. 
 W ramach współpracy  
z partnerami krajowymi i zagranicznymi 
oferujemy system do projektowania 
instalacji, zestaw narzędzi CAD/
CAM do projektowania maszyn oraz 
wspomagania procesu produkcji, 
szeroki zestaw programów do instalacji 
przemysłowych i system zarządzania 
dokumentami. 
 Wykorzystujemy najnowsze 
technologie produkcji oprogramowania. 
W połączeniu z dużym doświadczeniem 
i wiedzą daje to gwarancję bardzo dobrej 
jakości naszego oprogramowania. 
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BIM Vision

 BIM Vision to darmowa 
przeglądarka modeli IFC. Pozwala 
ona na oglądanie wirtualnych modeli 
budynków, które zostały stworzone  
w narzędziach takich jak: Revit, 
Archicad, Advance, DDS CAD, Tekla, 
Nemetschek VectorWorks, Bentley, 
i inne bez konieczności posiadania 
licencji na te programy lub posiadania 
osobnych przeglądarek pochodzących 
od każdego z producentów 
oprogramowania. 

 BIM Vision pozwala na 
wizualizacje modeli BIM stworzonych 
w formacie IFC 2×3. Posiada wiele 

wbudowanych funkcji i jako pierwsza 
dostarcza interfejs do tworzenia 
wtyczek.

 To niezwykle proste  
w obsłudze narzędzie pozwoli Ci 
oszczędzić czas, pieniądze i energię 
zainwestowaną w realizację zadania. 
Bim Vision umożliwia uczestnikom 
projektu identyfikację problemów i ich 
rozwiązanie jeszcze w fazie projektowej. 
Sprawniejszy obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami procesu inwestycyjnego 
oraz optymalizacja czasu pracy to 
jedne z największych zalet pracy z tym 
narzędziem. 
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Co zyskujesz dzięki Bim Vision?

PROSTE W OBSŁUDZE, INTUICYJNE 
I ŁATWE DO POBRANIA NARZĘDZIE
BIM Vision jest bezpłatny i bardzo 
prosty w obsłudze. To bardzo intuicyjne 
narzędzie pomoże Ci zaprezentować 
swoje projekty wszystkim uczestnikom 
procesu inwestycyjnego. 

OPTYMALIZACJA CZASU
Sprawdź poprawność projektu zanim 
przekażesz go dalej do Generalnego 
Wykonawcy lub Inwestora.
W ten sposób nie tylko zminimalizujesz 
ryzyko wykrycia błędów na 
etapie realizacji inwestycji a tym 
samym unikniesz konieczności 
nieprzewidzianych rewizji i poprawek 
projektu oraz zwolnienia tempa prac czy 
nawet konieczności wstrzymania robót.

OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW
Przedstaw koncepcję klientowi, 
zanim realizacja inwestycji dojdzie do 
skutku. Wszelkie zmiany na tym etapie 
kosztują mniej. Zapobiegaj zmianom 
na późniejszych etapach inwestycji. 
Pozwoli Ci to uniknąć niepotrzebnego 
stresu, a klientowi nieuzasadnionych 
wydatków.

POPRAWA KOMUNIKACJI
Bądź pewny, że wszystkie informacje 
dotrą do innych osób biorących udział 
w procesie inwestycyjnym. Umieść 
swój komentarz i czekaj na odpowiedź. 
Szybko, sprawnie i bez konieczności 
tworzenia dodatkowych , nikomu nie 
potrzebnych dokumentów. Teraz Twój 
rozmówca widzi nie tylko jaki jest 
problem, ale i dokładne miejsce gdzie on 
wystąpił. 



Jak to działa?

SPRAWDŹ POPRAWNOŚĆ MODELU

Przeglądarka daje wiele możliwości sprawdzenia poprawności modelu m.in dzięki 
wykorzystaniu takich opcji jak „Rozsuń piętra” czy „Filtruj” (Wtyczka). W ten sposób 
sprawdzisz np. czy elementy posiadają właściwie zdefiniowane parametry lub fazy 
realizacji (np. piętra).   

KORZYŚCI:
- optymalizacja czasu i nakładów
- minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów na etapie realizacji
- poprawa jakości oferowanych usług
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Jak to działa?

WYŚWIETL KILKA MODELI JEDNOCZEŚNIE

(struktura, architektura, instalacje). Sprawdź, porównaj jak w rzeczywistości będzie 
wyglądał budynek w ujęciu kompleksowym.

KORZYŚCI:
- usprawnienie komunikacji
- kompleksowa prezentacja
- minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów na etapie realizacji



Jak to działa?

WYKONAJ SZYBKI PRZEDMIAR

Rozbudowane opcje wymiarowania dają możliwość szybkiego skontrolowania 
ilości dla jednego lub kilku elementów, w dowolnie zadeklarowanej jednostce. Dwa 
kliknięcia dzielą Cię od poznania np. powierzchni ściany szczelinowej, objętości 
betonu dla płyty fundamentowej czy tonażu elementów konstrukcji stalowej. 
Dodatkowo jeśli chcesz szybko i sprawnie oszacować koszt robót skorzystaj  
z innego oferowanego przez nas narzędzia BIMestiMate.

KORZYŚCI:
- oszczędność czasu
- pełna kontrola nad danymi 
- usprawnienie komunikacji między uczestnikami procesu
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Jak to działa?

RZUĆ OKIEM NA PRZEKRÓJ W DOWOLNYM MIEJSCU OBIEKTU 

Pełna swoboda prezentacji modelu: przekroje, rzuty, widoki dowolnych płaszczyzn, 
prezentacja w zależności od preferencji użytkownika w widoku pełnym, 
półprzeźroczystym…

KORZYŚCI:
- prezentuj klientowi swoje najmocniejsze strony
- analizuj, komunikuj i zbieraj opinie w niezwykle przystępny sposób



Jak to działa?

MONITORUJ ZMIANY W PROJEKCIE I ICH CHARAKTER 

Zmiana jest nieodłącznym elementem zarządzania projektem. Rozumiemy  
to i dlatego wyposażyliśmy BIM Vision  w opcję pozwalającą monitorować 

 i zarządzać zmianami. Funkcja „Zmiana” identyfikuje zmiany w kolejnych wersjach 
modelu, jednocześnie klasyfikując je automatycznie na grupy zależne od typu 
zmiany.

KORZYŚCI:
- zwiększona kontrola nad projektem
- redukcja czasu poświęconego na analizę zmian
- minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów na etapie realizacji
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Jak to działa?

GRUPUJ, IDENTYFIKUJ, WYSZUKUJ INTERESUJĄCE CIĘ ELEMENTY 
(WTYCZKA)

Opcje dedykowane do szczegółowej analizy modelu dają opcje : „Znajdź” , „Grupuj” , 
„Filtruj” Od dziś analiza danych przestała być żmudnym i czasochłonnym procesem a 
stała się niezwykle przyjemnym i efektywnym zadaniem, mającym swoje przełożenie 
na optymalizację procesu. Zobacz jakie to proste.

KORZYŚCI:
- minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów na etapie realizacji
- poprawa jakości oferowanych usług
- szybka nawigacja w zakresie wyszukiwania danych w modelu
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Jak to działa?

DODAJ KOMENTARZ DLA INNYCH UCZESTNIKÓW PROCESU,  
W DOWOLNIE WYBRANYM PRZEZ SIEBIE MIEJSCU  

 (WTYCZKA)

„Kto pyta nie błądzi”. Trudno się z tym nie zgodzić. Korzystając z opcji „Dodaj 
komentarz” możesz komunikować się z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego 
dodając w modelu notatkę przypisaną konkretnej lokalizacji. Lista komentarzy 
ułatwia nawigację i zarządzanie komunikatami.  

KORZYŚCI:
- poprawa komunikacji
- przyśpieszenie procesu wymiany informacji
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Jak to działa?

WYBIERZ WŁAŚCIWOŚCI ELEMENTU,  
KTÓRE CHCESZ ZNAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI  

 (WTYCZKA)

Dzięki opcji „Wybierz” zyskujesz szybki dostęp do informacji o elemencie, które są 
dla Ciebie najbardziej znaczące z punktu widzenia analizy i koordynacji projektu. 
Sam definiujesz jakie dane są dla Ciebie kluczowe. Teraz jedno kliknięcie dzieli Cię 
od zdobycia niezbędnych informacji na temat elementu.

KORZYŚCI:
- zwiększona kontrola nad projektem
- redukcja czasu poświęconego na analizę
- poprawa komunikacji
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BIM VISION JEST ROZWIĄZANIEM  
NA URZĄDZENIA PRZENOŚNE

BIM Vision jest narzędziem do współpracy, które może być stosowane w biurze, 
na miejscu budowy lub w podróży. Ty decydujesz. W zależności od potrzeb 
można wybrać wersję podstawową lub użyć jednej lub więcej wtyczek, które są 
dedykowane do konkretnych funkcji, w zależności od wymagań Klienta. 

Bim Vision posiada dobrze zaprojektowany interfejs użytkownika dla systemu 
Windows XP SP3 lub nowszym.

DLA KOGO?

• Inwestorzy
• Inwestorzy zastępczy
• Generalni wykonawcy
• Podwykonawcy

• Projektanci
• Inspektorzy nadzoru
• Kosztorysanci
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Dowiedz się więcej o BIM Vision: 

Kontakt:
www.bimvision.eu 

contact@bimvision.eu 
12 412-99-77


