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Autodesk Build képességei és munkafolyamatai

Képességek
Doc menedzsment Költséggazdálkodás Projektmenedzsment Minőség Biztonság Projekt lezárás

Munkafolyamatok • Dokumentumvezérlés

• Dokumentum

verziószámozása

• Dokumentum-

jóváhagyások

• Költségvetés

létrehozása / 

adminisztráció

• Rendelések

módosítása

• Kifizetési kérelmek

• Költség-előrejelzés

• RFI-k

• Észrevétel kezelés

• Kooperációs jegyzőkönyv 

készítés

• Napi jelentések

• Minőségtervezés

• Minőségbiztosítás

• Minőség ellenőrzés

• Ellenőrőzlista készítés

• Problémakezelés

• Munkavédelmi tervek

• Munkavédelmi 

tréningek

• Munkavédelmi 

észrevételek

• Munkavédelmi 

ellenőrzések

• Üzembe helyezés

• Átadási 

dokumentáció

• Garancia kezelés

• Megépült állapot 

rögzítése

Egyesített adatok Modellek · Rajzok · Dokumentumok · Költségtételek · Eszközök · Fotók · Videók

Insight Irányítópult · Jelentések · Data Connection · Construction IQ

Admin Projektbeállítás · Felhasználókezelés · Felügyeleti konzol



Egyszerűsített dokumentumkezelés
Biztosítja, hogy a csapat minden tagja hozzáférjen a szükséges információkhoz

Dokumentum 
kezelés

Dokumentum
verziókövetés

Dokumentum-
jóváhagyások



DOKUMENTUM KEZELÉS
Gondoskodjon arról, hogy a megfelelő információk a megfelelő kezekben legyenek, a projektcsapatok szinkronban legyenek

Megosztási beállítások
testreszabása

Mappák testreszabása és 
létrehozása strukturált folyamathoz

Az információáramlás szabályozása
robusztus hozzáférési és 

engedélyezési eszközökkel



DOKUMENTUM VERZIÓKÖVETÉSE
Tartson mindenkit naprakészen a megbízható verziókövetéssel

Azonnal megoszthatja a legújabb 
rajzokat, dokumentumokat és 

modelleket

Dokumentumok, rajzok és modellek
korábbi verzióinak megtekintése

Lapok vagy verziók összehasonlítása
a változások gyors megértéséhez



DOKUMENTUM-JÓVÁHAGYÁSOK
A projektrajzok, modellek és egyéb dokumentumok felülvizsgálatának és megosztásának megkönnyítése, ellenőrzése és 

automatizálása

Együttműködés a dokumentumok 
áttekintésére és megjegyzésére 

használt eszközökkel

Projektfájlok feltöltése és 
megosztása a projektcsapatoknak

Projektrajzok, modellek és egyéb
dokumentációk felülvizsgálatának

és megosztásának testreszabása és 
automatizálása



Konfigurálható projektmenedzsment
Munkafolyamatok a csapat igényeinek kielégítésére és a projekt nyomon követésére

Megjegyzések

Jegyzőkönyvek

RFI-k

Napi jelentések



Az RFI-munkafolyamat konfigurálása
a csapat igényeinek megfelelően

Egyszerűsítse az RFI-
munkafolyamatot, és alakotson át 

egy észrevételt RFI-ra

A projektmenedzsment és a 
költséggazdálkodás összekapcsolása

egy RFI-ből származó PCO 
összekapcsolásával vagy

létrehozásával

Robusztus ellenőrzési rendszer
összeállítása az RFI 

tevékenységnaplóval

RFI-k
Az RFI-k zökkenőmentes kezelése és összekapcsolása más feladatokat a projekt életciklusa egészében

Kapcsolja össze a munkaterületet és 
az irodát, a többféle jelölő és 

észrevétel bekapcsolásával az RFI-
hoz



A plangrid buildben mobilon 
történő megtekintéssel, 

rendezésekkel és szűréssel elérheti, 
hogy mikor és hol van szüksége 

rájuk.

Megjegyzési válaszok
testreszabásának létrehozása

Tartsa szem előtt a megjegyzéseket, 
és kövesse a hozzárendelt és a 

közelmúltban lezárt megjegyzéseket
a Project Home alkalmazásban

Megjegyzések
Az összes beküldés megjegyzés létrehozása, koordinálása és kezelése egyetlen dokumentumtárban

Tartsa naprakészen az összes
kritikus érdekelt felet azáltal, hogy

felveszi őket a megosztási listára.

Biztosítja, hogy a szükséges
csapattagoknak lehetőségük legyen

a felülvizsgálatra azáltal, hogy
társellenörzőként vehessenek részt.



Az összes kritikus információ és 
hivatkozási dokumentum, 

észrevétel és egyéb hivatkozás
csatolása értekezletelemekhez

Egyszerűsítse a kommunikációt 
azzal, hogy e-mail értesítéseket küld 
minden résztvevőnek a napirenddel 

vagy az értekezleti jegyzetekkel

Szerezze be és tartsa a megfelelő
embereket a megbeszélésen, és 
zökkenőmentesen ütemezze az

nyomon követési értekezleteket

JEGYZŐKÖNYV KÉSZÍTÉS
Az értekezletek könnyedebbé, produktívabbá és együttműködőbbé tétele

Tartsa kéznél az összes információt
az értekezleti jegyzőkönyvekkel

mobilon



Minimalizálja a felesleges kézi
munkát az időjárás automatikus

beépítésével

Több csapat, gárda vagy műszak 
befogadása és napi több jelentés 

készítésére

NAPI JELENTÉSEK
Gyorsan és egyszerűen jelentheti napi munkáját



Összekapcsolt Költségmenedzsment
Központosítható és vezérelhető költségek egy felületen

Költség változás
nyomonkövetés

Költség előrejelzés Kifizetések és kérelmek

Költség elemek létrehozása
és ajánlatok kezelése



KÖLTSÉG ELEMEK LÉTREHOZÁSA, AJÁNLAT KEZELÉSE
Költségekelemek áttekintése,vezérlése és ajánlatok

Szerződések létrehozása könnyedén
és saját részekkel bővíthetően

Egyedi kalkulált
cellákkal kiegészíthető költségvetési

lista

Költségvetés létrehozás vagy
importálás és forrás sablonok



KÖLTSÉG VÁLTOZÁSOK
Tiszta változáskezelési folyamatok és egyértelmű elszámolhatóság

A költségvetés és PCO 
összekapcsolása

Folyamat-szábályok
egyedi szerkesztése a Költség

változások jóváhagyásainál

A változások előzményei
hozzá kapcsolt RFI vagy létrehozott

PCO

Küldés és létrehozás Tulajdonosi
vagy szállítói változáskor



FIZETÉSI KÉRELMEK ÉS KÖLTSÉGEK
Fizetési kérelmek egyszerű létrehozása és kezelése

Kapcsolja össze a kifizetéseket a 
szerződésekkel, és készítsen 

automatikusan dokumentumokat

Illessze be a jóváhagyott fizetési 
kérelmeket a költségvetés összesítő

nézetébe

Fizetési kérelmek létrehozása és 
kezelése a tulajdonosok és 

beszállítók számára

Kövesse nyomon a függőben lévő és 
a teljesített kifizetéseket részletes 

összefoglaló táblázatokkal

Naplózza a projekt költségeit, és 
zökkenőmentesen illessze be a 

fizetési kérelembe



KÖLTSÉG ELŐREJELZÉS
Javítsa a költség előrejelzés pontosságát a központosított és kapcsolódó költségtevékenységekkel

Az előrejelzési korrekciók gyors 
elvégzésével lépést tarthat a 
változásokkal és a tényekkel

A költségtevékenységek 
automatikus bevonása a teljes 

költségvetésbe

Tekintse meg az előre jelzett végső 
költségeket és eltéréseket



Proaktív minőségirányítás
Minőség kezelése bármilyen eszközről, bárhol

Minőségbiztosítás/ 
Minőségellenőrzés

Észrevétel
kezelés

Ellenőrző listák

Minőségtervezés



MINŐSÉGTERVEZÉS
Minimalizálja az utómunkát és a hibákat proaktív minőségtervezéssel

Minőségi ellenőrző listák 
létrehozása vázlatból vagy PDF-

űrlapok importálása

Automatikus észrevétel létrehozása
a nem szabványos ellenőrzőlista

elemekhez

Szabványosított
ellenőrzőlistasablonok

kihasználtsága a proaktív
minőségirányítási megközelítés

támogatása érdekében



MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS / MINŐSÉGELLENŐRZÉS
Problémák gyorsabb megoldása és az utómunka csökkentése digitális minőségellenőrző listákkal

A kijelölt kérdések állapotának
nyomon követése végső

ellenőrzéssel

Fényképek vagy megjegyzések
hozzáadása a gyakori problémák

azonosításához és megoldásához

Problémák naplózása és felelősök
hozzárendelése a gyorsabb

problémamegoldás érdekében



ÉSZREVÉTEL KEZELÉS
A projektek továbbvitele a központosított problémakezeléssel

Észrevételek létrehozása és 
hivatkozás egy adott helyre a 2D lap 

vagy a 3D modellben

Kövesse nyomon a szükséges
információkat. Testreszabott

észrevételkategóriák, típusok és 
kiváltó okok hozzáadása

Észrevételek létrehozása, 
megtekintése és szerkesztése
egységes problémanaplóban

Az észrevételek összekapcsolás a 
jegyzőkönyvvel, és szükség esetén

az RFI-khez való konvertálással

A csapat frissítése és jelentések
megosztása az összes érintett

érdekelt féllel



ÉSZREVÉTEL KEZELÉS
Az összes munka rögzítése és nyomon követése egy helyen, egységes problémakezeléssel

Összefoglaló és részletes jelentések
készítése az észrevétel állapotának

láthatóságának megőrzése
érdekében

Gyűjtse össze a szükséges 
információkat, és adja hozzá a 

testreszabott észrevételkategóriákat 
és típusokat

Egyszerűen kereshet és szűrheti a 
központosított feladat- és észrevétel

Kövesse nyomon a szükséges
információkat. Testreszabott

problémakategóriák, típusok és 
kiváltó okok hozzáadása



Ellenőrzési megjegyzések nyomon 
követése szabványosított 

sablonokkal vagy importált PDF-
űrlapokkal

Jelentések megosztása az összes
érintett érdekelt féllel

ELLENŐRZŐLISTA
A hibák azonosítása és javítása gyorsabban a mobil ellenőrzőlistákkal

Felelősök hozzárendelése a 
listaelemek megoldásához és az
állapotuk nyomon követésére a 

végső ellenőrzésig



Robusztus munkavédelem kezelés
Résztvevők bevonása a munkavédelmi intézkedéskehez

Munkavédelmi tréningek

Munkavédelmi
ellenőrzések

Munkavédelmi
észrevételek

Munkavédelmi tervek



MUNKAVÉDELM TERVEZÉS
Kerülje el a biztonsági holtpontokat és a kockázatos helyzeteket szabványosított biztonsági tervek létrehozásával és 

végrehajtásával projektjeihez

A biztonsági események kiváltó
okának rögzítése annak biztosítása

érdekében, hogy ne fordulhasson
elő újra

Biztonsági ellenőrző listák
létrehozása és megosztása az

irodában és a munkaterületen

A biztonsági szabványok
zökkenőmentes kommunikáláse a 

terület és az iroda között



Automatikus probléma létrehozása
a nem konform ellenőrzőlista

elemekhez

Fényképek vagy megjegyzések
hozzáadása a gyakori problémák

azonosításához és megoldásához

MUNKAVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK
A helyszíni biztonság javítása mobil biztonsági ellenőrzésekkel



Értekezleti jegyzőkönyvek 
használata az eszköztár nyomon 

követéséhez és a műveletelemek 
hozzárendeléséhez

Hozzon létre egy dedikált biztonsági
képzési mappát a biztonsági képzési

anyagok munkaterületen történő
terjesztéséhez

MUNKAVÉDELMI TRÉNING
Biztonsági kultúra kialakítása a munkaterületen



Biztonsági problémák és incidensek
naplózása

Biztonsági ellenőrzőlista létrehozása
és terjesztése, valamint jelentések

kiadása

MUNKAVÉDELMI MEGFIGYELÉSEK
A csapatok felszerelése és felkészítése a munkaterület biztonságának megőrzéséhez

Naplózza a problémák kiváltó okát a 
gyakori problémák azonosításához

és megoldásához



Egyszerűsített projektzárás
Egyszerűsítse a projekt zárás folyamatát, és az átadás-átvételt

Átadási dokumentációMegvalósulási 
felmérés

Garanciális
ügyintézés

Üzembe helyezés



ÜZEMBEHELYEZÉS

Eszközadatok elérése az építési 
területről az üzembe helyezés során

Csökkentse az épületkarbantartási
kockázatokat és gyorsan oldja meg 

az eszközhibákat

Hatékony és szervezett projektzárási
dokumentáció biztosítása az

ügyfelek igényeinek kielégítése
érdekében



ÁTADÁSI DOKUMENTÁCIÓ
Pontos, átfogó átadási dokumentáció készítése egyetlen kattintással

Egyszerűen letöltheti a legfrissebb 
rekordot a projekt nyomtatott 

példányának létrehozásához

Használhatja az építési adatokat az
összes élő hiperhivatkozással, 

fotóval és jelöléssel

Dokumentumok rendezése 
mappába az egyszerű navigáció 

érdekében 
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Egységes architektúra

Egységes
keretrendszer

Végrehajtásra
tervezve

Mobil

támogatottság 

Növekedésre
építve

Mindent átható 
egyszerűség



Egyetlen platform ereje

BetekintésEgyesített
adatok

Vállalati
rendszergazda



Egyesített adatok
A projektadatok teljes életciklusának összegyűjtése egy platformon

Rajzok

FényképekDokumentumok

Modellek

Költségtételek

Videók

Eszközök



Betekintés és analízis
Használja ki az adatok erejét, hogy jobb döntéseket hozzon, gyorsabban.

JelentésekIrányítópultok

Adat kapcsolatokConstructionIQ



IRÁNYÍTÓPULTOK
A testre szabható irányítópultokkal rendelkező projektek holisztikus nézete.

Gyorsan készíts egy végrehajtható
listát a napi feladatokról, és 

betekintést nyersz abba, hogy mit
kell rangsorolni

Megalapozottabb üzleti döntések 
meghozatala

Egyetlen projekt vagy projektek 
adatainak elemzése a vállalat 
egészének teljesítményének 
szélesebb körű megismerése 

érdekében



JELENTÉSEK
Kritikus építési jelentések konfigurálása és automatizálása

Egyszeri vagy ismétlődő jelentések
ütemezése

Egyszerűen testreszabhatja a 
jelentéseket szűrőkkel

Használja a jelentéssablonokat a 
napi vagy heti jelentések

konfigurálásához



ADAT KAPCSOLATOK
Egy kattintással többet tudhat meg adatairól

Bontsa ki a projektadatokat
robusztus üzleti intelligencia-

eszközökhöz

Használja ki a sablonokat az adatok
kinyerése és kezelése érdekében, 

hogy kifinomultabb elemzést
lehessen végezni

Gyorsan exportálja ki az összes
projekt és munkafolyamat adatait, 

az ütemezett kibontással és
automatizálja a folyamatokat



CONSTRUCTION IQ
A projektkockázatok azonosítása és rangsorolása a Construction IQ segítségével.

Az azonnali figyelmet igénylő
elemek gyors azonosítása

Kockázatok megtekintése a 
tervezési, minőségi, biztonsági

és/vagy projektvezérlő
irányítópultok összefüggésében

A gépi tanulással beolvassa a 
projektadatokat, például

problémákat, rfi-ket és tervezési
hibákat a magas kockázatú

területek azonosításához



CONSTRUCTION IQ
Projektszintű és projektközi adatelemzés és kockázatmegelőzés a Construction IQ-val.

A gépi tanulási algoritmusok az
adatokat kockázatértékeléssé

alakítják a minőség, a biztonság, a 
projektellenőrzés és a tervezés

során

Gyorsan megjelenítheti, hogy mely
alvállalkozóknak van szükségük

figyelemre

A kockázati irányítópultok a 
csapatok számára áttekintést adnak

az egyes projektek és a 
projektportfóliók kockázati

tényezőiről



Vállalati rendszergazda
A projektadminisztráció egyszerűsítése

Felhasználókezelés

Projekt beállítása

Rendszergazda konzol



PROJEKT BEÁLLÍTÁSA
A szabványosított projektekkel alapos és gördülékeny projekteket készíthet

Szabványok alkalmazása új
projektekre a következetes

adatrögzítés biztosítása érdekében

Csökkentse a tanulási görbét 
projektről projektre a vállalat széles 

körű szabványaival

A projektek gyorsabb indítása előre
beállított projektsablonokkal



FELHASZNÁLÓKEZELÉS
Gyorsan beillesztheti a csapatokat, és egyszerűen kezelheti, hogy kinek mi állhat rendelkezésre

Az engedélyek beállításával
biztosítsa, hogy a megfelelő

emberek hozzáférjenek a megfelelő
információkhoz – felhasználó, 
szerepkör vagy vállalat szerint

Egyszerűen megtekintheti és 
kezelheti a termékhasználatot 

licencekkel és lapszámokkal 

Egyszerűen adja hozzá az egyes 
felhasználókat a szükséges 

projektekhez egy helyről



TERMÉK NAVIGÁCIÓ
Könnyen válthat a munkafolyamatok között egyetlen bejelentkezéssel

Gyors hozzáférés a projekt- és 
fiókfelügyelethez, mindezt egyetlen

legördülő menüben

Ismerős felhasználói felhasználói
fiók mind a PlanGrid, mind a BIM 

360 felhasználók számára

Egyszerű navigáció az integrált 
munkafolyamatok között a 

tervezési, tervezési és építési 
fázisok során



PROJEKT NAVIGÁCIÓ
Váltás a termékek és a projektek között – legyen szó egységesről, PlanGridről vagy BIM 360-ról.

Idővel további egyesített termékek
kerülnek a navigációs menübe

Egyszerűen váltson a projektek 
között, akár Autodesk Build, 

PlanGrid vagy BIM 360 
használatával



Az Autodesk előnyei

Vezető szerep a 
tervezésben és a 

BIM-ben

A portfólió
szélessége

Globális jelenlét és 
támogatás

A gyártás és az építőipar
konvergenciájának

lehetővé tétele


