
Reporty, tabulky a 
analýzy:
•	 připojení	celého	Revit	

modelu	k	podnikovým	
datům	jedním	kliknutím

•	 automatická,	
obousměrná	aktualizace	
podnikových	a	
modelových	dat

•	 nastavitelná	pravidla,	
která	odpovídají	vašemu	
Plánu	realizace	BIM	(BEP)

•	 automatická	aktualizace	
ploch	při	změně	modelu	v	
Revitu

•	 průběžná	aktualizace	
zařízení	v	okamžiku	jejich	
umístění	do	Revit	modelu

•	 přístup	k	datům	aplikací	
Revit	Architecture	a	Revit	
MEP

a mnoho dalších… 

PŘÍNOSY
•	 Intuitivní	grafické	obousměrné	
propojení	s	aplikací	Revit	
prostřednictvím	webovských	služeb	
a	možnost	snadného	přístupu	při	
přechodu	na	technologii	BIM.

•	 Podpora	všech	prvků	facility	
managementu	v	BIM	modelech

Více informací na www.archibus.com

Informační	 modelování	 budov	 (BIM)	 umožnilo	 detailní	 a	 kolaborativní	 přístup	 ve	
způsobu	navrhování	a	výstavbě	budov.	Chybí	mu	však	způsob,	jak	snadno	propojit	
tyto	 informace	s	podnikovými	daty	na	úrovni	celého	portfolia.	ARCHIBUS	Rozšíření	
pro	Revit	reaguje	na	požadavky	facility	manažerů	mít	k	dispozici	všechna	data,	která	
potřebují.	 Poskytuje	 rychlý	přístup	ke	grafice	Revitu	a	COBie	datům	díky	napojení	
modelu	 Revitu	 na	 podniková	 data	 systému	 ARCHIBUS.	 Navíc	 ve	 „Smart	 Client“	
Rozšíření	implementujete	pravidla	a	pracovní	postupy,	které	koordinují	obousměrnou	
výměnu	dat,	a	aktualizují	samotný	model	BIM	tak,	aby	vše	zůstalo	synchronizované.

•	 S	BIM	daty	lze	okamžitě	pracovat

•	 Propojení	se	systémem	ARCHIBUS	
vede	ke	zvýšení	produktivity	a	
přesnosti	zadávaných	dat	

ARCHIBUS® Rozšířené technologie

ROZŠÍŘENÍ PRO REVIT®

Integrace dat v systému ARCHIBUS s BIM modely 
prostřednictvím Web aplikace pro komplexní správu 
budovy a reporting.

Využití	funkce	
obousměrné	
synchronizace	lze	
snadno	propojit	
Revit	s	databází	
ARCHIBUSU,	a	získat	
tak	požadovaná	
podniková	data,	
jako	jsou	např.	
prostory	přidělené	
jednotlivým	
oddělením	apod.



Propojení Správy životního cyklu budovy 
a strategického plánování
Přímým	propojením	stavebních	činností,	jednotlivých	zařízení	
a	pracovních	postupů	 lze	 simulovat	a	analyzovat	provozní	
potřeby.	Toto	je	opět	možné	díky	obousměrné	synchronizace	
databází	Revitu	a	ARCHIBUSu.

Propojení BIM modelu s dalšími 
aplikacemi ARCHIBUS
Aby	 bylo	 možné	 snadno	 spravovat	 potenciálně	 velké	
úložiště	 BIM	 dat,	 ARCHIBUS	 Rozšíření	 pro	 Revit	 se	 snadno	
propojí	 s	 mnoha	 z	 nejpopulárnějších	 aplikací	 ARCHIBUS.	
Implementací	 Rozšíření	 „Start	Client“	 lze	data	a	 výsledky	 z	
aplikace	 Revit	 bez	 prodlení	 použít,	 překládat	 nebo	 znovu	
zadávat	 v	 jakékoli	 z	 těchto	 aplikací.	 Uživatelé	 tak	mohou	
například	dosáhnout	okamžitých	výsledků	pomocí	aplikací:

Integrace všech funkcí Správy ploch s BIM
Inteligentní	Rozšíření	pro	aplikaci	Revit	umožňuje	uživatelům	
využít	účelové	nástroje	pro	Facility	management	k	dosažení	
výsledků	 určených	 na	 podporu	 organizačního	 poslání.	
Jedním	 kliknutím	 lze	 připojit	 celý	 model	 BIM	 vytvořený	 v	
Revitu,	 a	 použít	 tento	 model	 jako	 podklad	 pro	 simulaci	
obsazenosti	prostor.

Rychlá návratnost investic, snadný 
přechod na BIM 4.0
Rozšíření	 ARCHIBUS	 pro	 Revit	 překonává	 omezení	 a	
komplexnost	 využití	 Revitu	 jako	 samostatné	 aplikace	 jeho	
integrací	přímo	do	většího	modelu	projektu	BIM	4.0.	Rozšíření	
je	malá	plug-in	aplikace,	která	se	načte	přímo	do	aplikace	
Revit	 během	 několika	 sekund,	 a	 tak	 propojuje	 Revit	 s	
databází	 systému	 ARCHIBUS	 prostřednictvím	 webových	
služeb.	Tato	rychlá	implementace	přináší	rychlou	návratnost	
investic,	 protože	 manažeři	 mohou	 snadno	 přistupovat	 k	
požadovaným	 informacím	 a	 procesům,	 a	 integrovat	 je	 s	
jejich	Revit	daty	a	grafickými	objekty.	

•	 Možnost	připojit	celý	
Revit	model	k	funkcím	
údržby	zařízení	a	
preventivní	údržby

•	 Všechna	nová	zařízení	
budou	kompletně	
zakatalogována	v	
inventáři,	přesně	a	v	
reálném	čase

• Souhrn ploch a 
výkonnost:	jednotné	
standardy	na	účtování	
přiděleného	či	
pronajatého	prostoru,	
kontrola	nastavených	
KPI

•	 Zaměstnanci a 
obsazenost:	sledování	
volných	pracovních	míst,	
plánování	obsazenosti,	
sledování	trendů	a	
produktivity

•	 Stěhování:	správa	
jednotlivých	i	
skupinových	stěhování	
díky	systematickému	
workflow

•	 Grafiku	z	aplikace	Revit	
lze	využít	pro	přesné	
zjištění	servisních	umístění,	
a	to	i	prostřednictvím	
mobilních	zařízení	s	
využitím	připojení	k	webu

•	 Zjednodušení	procesu	
uvedení	budovy	do	
provozu	(commissioning)	
propojením	plánů	a	
kontrolních	seznamů	
přímo	s	modelem	BIM

•	 Hoteling: zlepšení	celkové	
obsazenosti	sdílením	
pracovních	míst

•	 Vyžádaná údržba:	
provádění	reaktivní	
údržby	zařízení	s	využitím	
BIM	modelu

•	 Preventivní údržba: 
zobrazení	zařízení	s	
pravidelnou	údržbou	v	
rámci	BIM	modelu

•	 Automatická	
synchronizace	dat	
mezi	BIM	modelem	a	
informacemi	z	činností	
facility	managementu	
v	reálném	čase,	bez	
lidského	zásahu	

•	 Snadno	použitelné	
funkce	ověření	dat	pro	
urychlení	práce	a	snížení	
počtu	chyb

•	 Kombinace	grafiky	a	
dat	z	AutoCADu	nebo	
Revitu,	tzn.	lze	využít	
pouze	CAD,	BIM	nebo	
obojí	

•	 Centralizace	dat	a	
mapovacích	pravidel	
v	souladu	s	Plánem	
realizace	BIM	(BEP)

•	 Využití	nástrojů	pro	
zvýšení	produktivity	
(například	použitím	
tabulkového	stylu,	
který	umožňuje	
uživatelům	kontrolovat	
a	aktualizovat	data	
z	modelů	v	jednom	
pohledu)

•	 Obousměrné	propojení	
a	aktualizace	dat	z	
databáze	v	systému	
ARCHIBUS	s	modelem	v	
Revitu

•	 Postupná	implementace	
dalších	funkcí	správy	
portfolia	(počínaje	
aplikacemi	ARCHIBUS	
pro	správu	ploch

•	 Podpora	všech	prvků	
facility	managementu	v	
BIM	modelech	(místnosti,	
plochy,	nábytek,	
zařízení,	síťové	zařízení,	
bezpečnost	práce	a	
další)

•	 Doplněk	lze	použít	k	
analýze	a	plánování	
obsazenosti	pracovních	
míst	nebo	prostor

•	 Kontrola	plnění	
požadavků	na	
zpětná	zúčtování	
všech	typů	pomocí	
zavedených	pravidel	
zpětného	zúčtování	
a	automatických	
kontrolních	záznamů

Více informací na www.archibus.com

ŘEŠENÍ


