
כל הזכיות שמורות



האנשים שלנו



השירותים שלנו

שירותי פיתוחהכשרה מקצועיתייעוץ ואפיון
בהתאמה אישית

שירותי תמיכה

כל הזכיות שמורות



 הבניהלשפר את איכות.

 ייעולאופטימיזציתלהפיק.

להפחית באופן משמעותי את עלויות מחזור הבנייה.

BIMמעצים את כל העוסקים במלאכה

נוכלBIMבמותודולוגית 

כל הזכיות שמורות

תקציב

זמניםלוחות
איכות

BIM



כל הזכיות שמורות





BIM - DESIGN WORKFLOW SOLUTION

התכנון   הרעיון  

כל הזכיות שמורות

תוצרים            



BIM - DESIGN WORKFLOW SOLUTION

התכנון   הרעיון  

שימוש בענן לתכנון ראשוני  +

את הרעיון" לתפוס"תכנון רעיוני קונספטואלי +

בנקודות ענן לתפוס ולהשתמש  שימוש +

במצב קיים   

שיתוף וניהול המידע+

כל הזכיות שמורות

תוצרים            



BIM - DESIGN WORKFLOW SOLUTION

התכנון   הרעיון  

כל הזכיות שמורות

תוצרים            



כל הזכיות שמורות

מאפשר תכנון קונספטואלי•

הקיים  מחבר את התכנון לעולם •

מאפשר תכנון חלופות  •

ממד  מודל תלת •

תשתיתחישובי •

סימולציה•

שיתוף המידע•

הרעיון

כל הזכיות שמורות



כל הזכיות שמורות

•Reality Capture to 3D Model
מעקב אחרי התקדמות הפרויקט•

השוואה מצב מתוכנן וקיים•

הקאדשילוב מערכות •

הרעיון

כל הזכיות שמורות



כל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורות

את הרעיון במהירות" לתפוס"•

לבצע בדיקות  •

להעביר לתכנון מפורט•

הרעיון

כל הזכיות שמורות



משותפתפלטפורמת נתונים •

הפצת תוצרים•
ניהול מסמכים•

ניהול גרסאות•

הרשאותניהול •
ISSUESניהול •
(..PDF,Revit,AutoCAD)צפייה במסמכים •
”Red Lines“הוספת הערות וסימוני •
שיתוף קבצים בזמן אמת•

השוואת מסמכים•

גישה מכל מקום ובכל זמן  •

מרכוז המידע

כל הזכיות שמורות



BIM - DESIGN WORKFLOW SOLUTION

התכנון   הרעיון  

שימוש במודל הרעיוני לתכנון מפורט+

בסביבת התכנון  בנקודות ענן שימוש +

במצב קיים  ולהשתמש 

הפקת מסמכים ותוצרים+

תהליכים מול הרגולטור+

שיתוף וניהול המידע  +

עבודת צוות לכל הדיסציפלינות+

כל הזכיות שמורות

תוצרים            



BIM - DESIGN WORKFLOW SOLUTION

התכנון   תוצרים            הרעיון  



כל הזכיות שמורות

טופוגרפיה–קליטת נתונים •

שבילים/רכבות/כבישיםתכנון •

אדריכלות נוף•

(Revit)תכנון גשרים •

מדידות•

חתכים לאורך•

חתכים לרוחב•

עפרחישובי עבודות •

התכנון



כל הזכיות שמורות

.תכנון אדריכלי•

.תכנון קונסטרוקציות פלדה•

.תכנון קונסטרוקציות בטון•

תכנון צנרת•

תכנון תעלות מיזוג אויר•

תכנון חשמל ותאורה•

2D & 3Dקישוריות דו כיוונית •
עבודה בצוות•

.יותוכמוכתבי שרטוטים הפקת •

התכנון

כל הזכיות שמורות



כל הזכיות שמורות

.תכנון אדריכלי•

.תכנון קונסטרוקציות פלדה•

.תכנון קונסטרוקציות בטון•

תכנון צנרת•

תכנון תעלות מיזוג אויר•

תכנון חשמל ותאורה•

2D & 3Dקישוריות דו כיוונית •
עבודה בצוות•

.כמויותוכתבי שרטוטים הפקת •

התכנון

כל הזכיות שמורות



כל הזכיות שמורות

משותפתפלטפורמת נתונים •
מסמכיםיכולת עבודת צוות בענן באותם •

צות עבודה לפי דיסציפלינות  והגדרת קב•

גישה מבוקרת למידע•

מודל משותף

כל הזכיות שמורות



כל הזכיות שמורות

פתרונות משלימים

:הגשה לפי מפרט לצרכי רטוטים הכנת ש•

כלל ארצי•

ירושלים•

אביבתל •

Revit AutoArea Robot

מילוי טפסי הגשה  •

שטחים  חישוב •

שינוים אוטומטי  עדכון •

לדף ראשון  מותאם •

כל הזכיות שמורות



BIM - PLANT DESIGN WORKFLOW SOLUTION

התכנון   הרעיון  

ביצוע אנליזות+

בדיקת התנגשות ונגישות לציוד+

כתב כמויות  +

לוחות זמנים+

הפקת גיליונות+

כל הזכיות שמורות

תוצרים            



BIM - PLANT DESIGN WORKFLOW SOLUTION

התכנון   הרעיון  

כל הזכיות שמורות

תוצרים            



כל הזכיות שמורות

קישוריות דו כיוונית  •

.  במגוון רחב ביותר של פורמטיםתמיכה •

.בדיקת התנגשויות •

(.גנט)זמנים יצירה ויבוא לוחות •

.וכמויותעלויות חישוב •

התקדמות מתוכנן מול ביצוע•

דו כיוונית מלאה ללוחות זמנים  קישוריות •

.חיצוניים

ריאליסטית הכוללת אילוצי  הדמיה •

.גרביטציה

מידות והערות על גבי המודל התלת  מתן •

.מימדי

תוצרים

כל הזכיות שמורות



כל הזכיות שמורות

אנליזות חישובים סטטיים•

ברזל זיון אוטומטי•

רשימות ברזל ליצור•

רעידות אדמה  •

אנליזות זרימה  •

אנליזות תרמיות•

אנליזות פיזור אשן•

כל הזכיות שמורות

תוצרים



כל הזכיות שמורות כל הזכיות שמורות

תוצרים

אנליזות חישובים סטטיים•

ברזל זיון אוטומטי•

רשימות ברזל ליצור•

רעידות אדמה  •

אנליזות זרימה  •

אנליזות תרמיות•

אנליזות פיזור אשן•



כל הזכיות שמורות

 BIM Power Managerפתרונות משלימים

סטנדרט המבוסס  / מנהל קטלוגים•

.על בסיס נתונים חיצוני

הקשור  ארגון נתוני משפחות במקום אחד•

(.פרויקט/סטנדרט משרדי)לבסיס נתונים 

עמידה בסטנדרט  -עדכון נתונים בזמן אמת •

.קבוע מראש

בדיקת והתאמה לסטנדרט משפחות הפרויקט•

.  הוספת נתונים וירטואליים למשפחות•

כולל דוח לפי סעיפים  כמויות מרוכז הפקת דוח •

........(.תקן משרד הביטחון, מחירון דקל )

.הכנת תקן עבודה עם יועצים וספקים•

טיפול והפקת עלויות  בשינוי דיירים•
כל הזכיות שמורות



כל הזכיות שמורות

VRלהטמעה במודל בעזרת •
קבלת תחושה אמתית•

קבלת תובנות מהתכנון•

לראות מה שמסך לא יכול להעביר•

לחוש את הסביבה•

נוסףמימדלקבל •

כל הזכיות שמורות

תוצרים



כל הזכיות שמורות



תכנון             ביצוע 



"מקור אחד אמתי של מידע"

מרכוז המידע

יחיד מרכזי של מידע הפרויקטמקור 

בקרת גרסאות

נגישות לשרשרת צרכני המידע  

ומתמשךגמיש , להתאמהניתן 

נקודות גישה מרובות

פתוח לפיתוח

החמישילמימדעד מימדמדו 

אינטגרציה

מעיצוב לתפקוד

ייצור מתועש לבנייה  

מהמשרד לשטח

כל הזכיות שמורות



BIM 360 Platform



כל הזכיות שמורות

תאום הבניה  •

פורמטים+ 50תמיכה ב •

בדיקת התנגשות בענן •

שיתוף התוצאות•

"  שולחן העבודה"חזרה ל•

ביצוע



כל הזכיות שמורות

קל להתאמה בהתאם לצרכי הבניה•

ניהול איכות אקטיבי•

הפקת דוחות•

בדיקת  סטנדרט לביצוע בשטח•

ניהול מטלות •

גמישות למתן סטטוס עבודה  •

שליטה על אופן סגירת נושאים  •

שילוב קבלני משנה •

ניהול בטיחות•

חשיפה לקבלני משנה ולבעלי עניין•

קבלת תובנות לגבי תחומי סיכון•
ותובנותקבלת סטטיסטיקות•

ביצוע



כל הזכיות שמורות

VRלהטמעה במודל בעזרת •
קבלת תחושה אמתית•

קבלת תובנות מהתכנון•

לראות מה שמסך לא יכול להעביר•

לחוש את הסביבה•

נוסףמימדלקבל •

מתחברים" הדברים"לראות ולחוש איך •

ביצוע



כל הזכיות שמורות



?מה קורה לאחר המסירה



כל הזכיות שמורות

ניהול ואחזקת המבנה•
גישה מידית למידע•

IoTחיבור ל •

למסירה הפתרון



בכל מקום בכל זמן 



כל הזכיות שמורות

לסיכום



……הצעד הבא

נעבוד יחד עם  צוותבחירת פרויקט
TeamCAD

23 1

בחירת הכלים המתאמים



הטכנולוגיה והמתודולוגיה" אימוץ"תהליך 

לימוד המתודולוגיה •

לימוד הטכנולוגיה  •

"ליווי פרויקט"תהליך •



המתודולוגיה" אימוץ"תהליך 

בקרוב



הטכנולוגיה" אימוץ"תהליך 



הטכנולוגיה" אימוץ"תהליך 



"ליווי פרויקט" "אימוץ"תהליך 

ביצוע אפיון וניתוח רמת הידע של המתכננים במשרד



"ליווי פרויקט" "אימוץ"תהליך 

":ליווי פרויקט"תועלות לאחר ביצוע 

 הטכנולוגיה  " אימוץ"קיצור זמן

 מינויBIM Managerאשר ישמור על אחידות ויעילות המשרד

 בנייתTemplateמשרדי

מתן הדרכות בנושאים אשר זוהו כחלשים וזקוקים לחיזוק  ,
 בפתרונות משלימים נכון שימוש

פ רציונל התוכנה"ניצול משאבי התוכנה ועבודה ע

עבודת צוות ומתן הצעות לייעול תמידי



מי אנחנו

תודה רבה

Hemy Miller

050-5495005

hemym@team.co.il


