Projektowanie
Wizualizacja
Współpraca
Oprogamowanie
OPEN BIM

Współpraca

Zarządzanie plikami PDF
w czasie rzeczywistym

Kontrola jakości modeli
wielobranżowych
Solibri to coś więcej niż analiza modeli. Dzięki elastyczności i niezrównanym narzędziom
kontroli jakości, Solibri jest uwielbiane przez profesjonalistów BIM na całym świecie.
Umożliwia eksplorowanie i identyfikację wizualną problemów, z wykorzystaniem
najbardziej płynnej nawigacji 3D. Umożliwia pracę różnym branżom na jednym modelu.

Solibri Anywhere
Wersja bezpłatna.
Umożliwia
przeglądanie modeli
i przepływ informacji
cyfrowych.

Solibri Site
Udostępnia informacje
o projekcie,
bezpośrednio z modeli
cyfrowych na placu
budowy.

Solibri Office
Solibri Enterprise
Pozwala zarządzać
Program
złożonymi procesami
dedykowany dużym
budowlanymi
przedsiębiorstwom,
i wieloma zespołami. zarządzającymi bardzo
złożonymi procesami.

Intuicyjne zaawansowane narzędzia Revu automatycznie porównują dokumenty i nakładają
na siebie pliki w celu śledzenia zmian i kontroli jakości, przez co minimalizowane jest ryzyko
przeoczenia różnicy między poszczególnymi wersjami plików PDF.

Praca na PDF

Wykrywanie kolizji

Komunikacja

Kontrola jakości

Praca w chmurze

Zarządzanie projektem

Współpraca
międzybranżowa

Komunikacja

wsc.pl/solibri

Bluebeam Revu to rozwiązanie do efektywnej pracy i współpracy międzybranżowej
na plikach PDF. Korzysta z niego ponad 2 miliony profesjonalistów z branży projektowej
i budowlanej na całym świecie.

Kontrola i raporty

Zarządzanie
dokumentacją

wsc.pl/bluebeam

Wizualizacja

Platforma do zarządzania
projektami w chmurze

Nowoczesne i łatwe narzędzie
do wizualizacji i animacji
Program dla profesjonalistów z dziedziny architektury, projektowania
wnętrz, inżynierii, urbanistyki i architektury krajobrazu. Łączy w sobie
intuicyjny interfejs z mocą silnika Unreal Engine, dzięki czemu można
w nim łatwo stworzyć zachwycające obrazy 3D w czasie rzeczywistym:
wysokiej jakości wizualizacje, animacje, prezentacje w chmurze,
spacery wirtualne.

Wirtualna platforma dedykowana międzybranżowej współpracy
przy projektach budowlanych, zbudowana w oparciu
o powszechnie używane otwarte standardy BCF.
Służy do usystematyzowanego gromadzenia całej
dokumentacji projektowej i skutecznego zarządzania nią.

BIMcollab Cloud
łatwy w użyciu
i potężny system
śledzenia notatek
w chmurze.

BIMcollab ZOOM/Pro
posiada skuteczną
weryfikację modeli ―
bardzo szybką
i łatwą w użyciu.

BCF Managers
to wtyczki dostępne do wielu
narzędzi BIM. Umożliwiają
tworzenie, wielokrotną edycję,
filtrowanie, komentowanie
i wyszukiwanie notatek
bezpośrednio w modelu BIM.

Wizualizacja
Animacje
Filmy
Wirtualna
rzeczywistość

Praca w chmurze
Praca zespołowa
Zarządzanie projektem
Komunikacja

wsc.pl/bimcollab

Kontrola i raporty

Biblioteka mediów
Udostępnianie
w chmurze
Połączenia
z aplikacjami
modelującymi

wsc.pl/twinmotion

Projektowanie

Perfekcyjne projekty
w każdym detalu

Fotorealistyczne renderingi
Jeden z klasycznych programów do tworzenia fotorealistycznych
renderingów i animacji. Jest pionierem w dziedzinie wizualizacji
architektonicznej, kompatybilnym ze wszystkimi programami
do modelowania 3D dostępnymi na rynku. Zaprojektowany
został z niezwykle przejrzystym i ergonomicznym interfejsem,
dzięki czemu jest łatwy i wygodny w nauce i użytkowaniu.

Archicad – to wciąż doskonalone oprogramowanie wspomagające
projektowanie architektoniczne, umożliwiające skuteczną integrację
zagadnień modelowania BIM, zarządzania informacją, prezentacji
idei projektowych oraz współpracy i komunikacji międzybranżowej
na modelach 3D.

Komfort projektowania
Takie rozwiązania jak automatyczne generowanie dokumentacji
2D, interaktywne zestawienia lub wbudowany, wysokiej klasy
silnik renderujący ułatwiają wykonywanie codziennych zadań
związanych z przygotowaniem projektu. Tworzenie rysunków 2D
(elewacji i przekrojów) w najnowszej wersji Archicada wzbogacone
zostało o możliwość pełnego wykorzystania tekstur przypisanych
do komponentów modelu.

Modelowanie BIM
Projektowanie
Modele 3D
Wizualizacja
Współpraca
międzybranżowa

wsc.pl/artlantis

Wizualizacja

Dokumentacja 2D

Animacje

Teamwork

Filmy

Konstrukcje

Biblioteka mediów

Biblioteki obiektów

Panorama 360°

Analizy

wsc.pl/archicad

Skuteczne
modelowanie BIM
Zgodnie z wymaganiami
technologii BIM zadania, między
innymi takie jak automatyczne
przygotowanie dokumentacji lub
koordynacja międzybranżowa są
wykonywane w oparciu o cyfrowy
model budynku i mogą być
realizowane w jednym, stosowanym
na co dzień środowisku oraz
łatwo współdzielone z innymi
uczestnikami procesu realizacji
inwestycji.

Elastyczność tworzenia

Projektowanie konstrukcji
Generowanie i edycja modelu analitycznego konstrukcji uzupełnione zostały o definiowanie
obciążeń. Dzięki temu Archicad może być coraz skuteczniej wykorzystywany również
przez projektantów konstrukcji, którzy mogą pracować wspólnie z architektami na jednym
modelu fizycznym.

Dedykowany małym firmom
i indywidualnym architektom

Komponenty modelu BIM mogą być dodawane przy pomocy dedykowanych narzędzi,
w których możliwie jest odwzorowanie praktycznie wszystkich cech geometrycznych
i informacyjnych dotyczących elementów budynku. Zastosowanie oprogramowania
wizualnego w narzędziu PARAM-O pozwala na łatwe tworzenie własnych obiektów
parametrycznych natomiast połączenie ze środowiskiem programów Rhino/Grasshopper
lub użycie języka Python daje praktycznie nieograniczone możliwości modyfikacji
geometrii lub zarządzania informacjami powiązanymi z modelem BIM.

Archicad Start Edition to specjalna wersja programu Archicad,
przygotowana przez firmę ̨ GRAPHISOFT z myślą o indywidualnych
architektach i niewielkich pracowniach projektowych, liczących się
z kosztami, ale chcących pracować w technologii OPEN BIM.
Podstawowe ograniczenie wersji Start Edition to brak możliwości
jednoczesnego dostępu do pliku z wielu stanowisk komputerowych
(Teamwork). Inne ograniczenia nie mają większego znaczenia
z punktu widzenia większości indywidualnych architektów
i niewielkich zespołów projektowych.

Współpraca międzybranżowa
Archicad to wiodąca platforma zawierająca najnowsze rozwiązania współpracy i komunikacji
międzybranżowej w standardzie OPEN BIM. Wykorzystanie formatu IFC, wbudowane
narzędzia wykrywania kolizji,
porównywanie modeli lub system
dodawania uwag do projektu,
z możliwością ich udostępniania
w standardzie BCF, ułatwiają
koordynację i współdzielenie
decyzji projektowych
z projektantami innych branż.

Modelowanie BIM
Projektowanie
Modele 3D
Wizualizacja
Współpraca
międzybranżowa
Dokumentacja 2D
Biblioteki obiektów

wsc.pl/archicad

Analizy

wsc.pl/start-edition

Projektowanie

Aplikacje Graphisoft

Modelowanie 3D

Przeglądarka modeli Archicad

Narzędzie o precyzji niezbędnej do tworzenia nie tylko
architektury, ale także takich obiektów jak biżuteria, meble,
jachty czy samoloty. Dzięki niemu można zobrazować dowolny
kształt i każdą formę, tworząc jednocześnie dokładną
dokumentację techniczną. Współpracuje z maszynami CNC,
skanerami oraz drukarkami 3D.
Połączenie Archicada ze środowiskiem programów Rhino/
Grasshopper lub użycie języka Python daje praktycznie nieograniczone możliwości
modyfikacji geometrii lub zarządzania informacjami powiązanymi z modelem BIM.
Od wersji Rhino 6, aplikacja Grasshopper jest integralną częścią programu Rhino.
Umożliwia ona graficzne programowanie poprzez algorytmy wewnątrz Rhino,
bez konieczności używania języków programowania.

Modelowanie 3D
Projektowanie
parametryczne
Pluginy

wsc.pl/rhino

Współpraca
z maszynami CNC

Wielokrotnie nagradzana aplikacja BIMx oferuje unikalną technologię
przeglądania, prezentacji i koordynacji prac projektowych
na urządzeniach mobilnych z systemem iOS lub Android lub poprzez
przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania aplikacji
czy pobierania modelu. BIMx jest więc doskonałym rozwiązaniem
łączącym biura projektowe z inwestorami i placami budów.

Model cyfrowy oznacza koniec z papierem na placu budowy
lub podczas spotkań z klientami. Wszystkie istotne dane
modelu znajdują się w zasięgu ręki, zapewniając łatwy dostęp
i możliwość udostępniania.

Komunikacja
Prezentacja
Przeglądanie
modeli
Synchroniczacja
modelu
z dokumentacją

wsc.pl/bimx

Aplikacje Graphisoft

Dodatki do Archicada
Linijka Słońca � analiza
nasłonecznienia

System organizujący
pracę zespołów
projektowych

Autorskie narzędzie stworzone jako obiekt do Archicada,
oferowane Klientom przez WSC, w ramach Biblioteki Archiclub.
Jest ono niezastąpione do analizy czasu nasłonecznienia bryły
budynku na każdym etapie projektu. Umożliwia spełnienie warunków
nasłonecznienia pomieszczeń określonych przepisami.

Umożliwia wydajną pracę w czasie rzeczywistym bez względu na wielkość projektu,
lokalizację biur czy szybkość łącza internetowego. To jedyny tak wydajny system na rynku.
Wszystkie dane projektowe, które można zaimportować do Archicada mogą zostać
przekazane przez BIMcloud.

Umożliwia bezpieczną
pracę zespołową
pomiędzy architektami
w chmurze, w czasie
rzeczywistym.
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Wersja do
zaawansowanej
pracy zespołowej.

BIMcloud
SaaS
T

Wersja bezpłatna,
do użytku m.in.
na lokalnym serwerze
w biurze.

BIMcloud

STAR

BIMcloud
Basic

E
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DESIGNER

EcoDesigner � architektura
zrównoważona
Archicad, dzięki dodatkowi EcoDesigner daje możliwość
wykonywania dynamicznych analiz energetycznych, pozwalając
w sposób ciągły monitorować dane dotyczące efektywności
stosowanych rozwiązań. Audyt energetyczny budynku może być
prowadzony na bieżąco, w miarę postępów prac nad projektem.

Praca zespołowa
Praca zdalna

wsc.pl/bimcloud

Zarządzanie projektem
Komunikacja

wsc.pl/archicad

Dodatki do Archicada

Konstrukcje drewniane, szkieletowe

Dodatkowe narzędzia BIM
Narzędzia BIM firmy Eptar to aplikacje zawierająca biblioteki
elementów oraz dodatkowe narzędzia do zainstalowania
w programie Archicad. Służą zarówno do wykonywania rysunków 2D
jak i prezentowania kompletnych modeli 3D. Każdy z nich służy
do wsparcia procesu projektowego z innego obszaru: projektowania
zbrojenia, modelowania terenu oraz projektowania układu płytek.

ArchiFrame to zestaw narzędzi do projektowania drewnianych
konstrukcji szkieletowych. Pozwala dowolnie kształtować geometrię
i kształty belek, desek i innych elementów drewnianych.
Rzeczywiste elementy konstrukcyjne mogą być wytwarzane ręcznie,
na podstawie rysunków wymiarowych i zestawień ArchiFrame lub
mogą być produkowane maszynowo przy użyciu technologii CNC.

Reinforcement

Konstrukcje
drewniane,
szkieletowe

Dodatek ułatwiający
projektowanie zbrojeń.
Zawiera bibliotekę obiektów
zbrojeń oraz dodatkowe
narzędzia do projektowania
elementów stalowych
w Archicadzie.

Projektowanie
Modele 3D
Dokumentacja 2D

wsc.pl/archiframe

Współpraca
z maszynami CNC

Architerra

Dodatek pomaga w pracy
z dużymi obiektami i modelami
terenu, umożliwiając wstawianie
innych elementów, takich
jak drogi, mosty, płaskowyże,
budynki, drzewa i inne.
Ułatwia modelowanie siatki
terenu dodatkowymi narzędziami
lub tworzenie jej poprzez
importowanie danych
z różnych typów plików.

Tiling

Dodatek ułatwiający tworzenie
układów dowolnych płytek
na ścianach i podłogach.
Znacząco zmniejsza nakłady
pracy podczas projektowania
powierzchni z płytek,
generując odpowiednie
listy zestawień, rysunki
dokumentacji oraz wizualizacje
na podstawie modeli 3D.

Projektowanie
Modele 3D
Dokumentacja 2D

wsc.pl/eptar
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ARCHICLUB

kroki
Zarejestruj się do Strefy
ARCHICLUBu już dziś!

Odnajdź swój kod Authentication Key
na fakturze zakupu programu Archicad.

2⊲
3⊲

Zarejestruj się w Strefie ARCHICLUBu:
https://archiclub.wsc.pl/rejestracja/
Podaj imię, nazwisko, mail.
Korzystaj z dostępnych narzędzi.

Po zalogowaniu
w Strefie
ARCHICLUBu
znajdziesz:
⊲
⊲
⊲
		
⊲
⊲
⊲

Specjalną cenę na zakup Archicada.
Bezpłatne aktualizacje Archicada.
Specjalne elementy biblioteczne
(Biblioteka ARCHICLUB).
Bezpłatne szkolenia.
Zniżki na szkolenia płatne.
Ubezpieczenie klucza.

Skorzystaj ze wszystkich przywilejów!
⊲
		
⊲
⊲

Linia telefoniczna dedykowana wyłącznie członkom ARCHICLUBu:
+48 22 101 20 10
Dostęp do 5-dniowych licencji awaryjnych.
Specjalne zniżki przy zakupie innych programów z naszej oferty.

⊲ Wsparcie techniczne – telefoniczne, mailowe.
⊲ 5 GB przestrzeni dyskowej na stronie BIMx Transfer Site.
⊲ Bezpłatny wstęp na nasze spotkania i konferencje.
... i dodatkowo miłe upominki

archiclub.wsc.pl

archiclub.wsc.pl

O firmie
WSC powstała w 1994 roku, więc najmłodsi członkowie naszego zespołu są rówieśnikami
firmy. Jednocześnie trzon WSC to nadal ludzie pracujący z nami od samego początku,
czyli blisko 30 lat. Dziś jesteśmy polskim przedstawicielem szeregu wiodących firm,
dostarczających cyfrowe narzędzia, wspomagające projektowanie i procesy inwestycyjnobudowlane. Naszym flagowym produktem niezmiennie jest program Archicad firmy
Graphisoft, którym sprzedażą oraz upowszechnianiem zajmujemy się od początku istnienia.
Naszym celem jest pomoc w organizowaniu warsztatu pracy architekta w taki sposób,
aby praca nad projektem była maksymalnie satysfakcjonująca, efektywna, szybka
i ekonomiczna, pozwalająca oszczędzać czas na życie pozazawodowe. To był i nadal
jest nasz priorytet, dlatego nie ustajemy w staraniach, aby poszerzać podporządkowaną
temu celowi ofertę.

Szkolenia
Wszystkim naszym Klientom zapewniamy stałą opieką
posprzedażową. Każdy nowy użytkownik Archicada
ma zagwarantowane szkolenie wdrożeniowe i nieograniczone
czasowo wsparcie techniczne.
Aby wspierać naszych Klientów, organizujemy dodatkowe,
bezpłatne szkolenia z zakresu każdego oprogramowania
dostępnego w naszej ofercie, a w przypadku Archicada
szkolenia podzielone są na osobne zagadnienia.

Centrum Szkoleniowe BIM BASE
Przy WSC funkcjonuje także Centrum Szkoleniowe BIM Base,
w ramach którego prowadzone są szkolenia zaawansowane
z Archicada oraz narzędzi OPEN BIM. BIM Base oferuje
także usługi doradcze i wdrożeniowe z zakresu standardów
i technologii BIM.

wsc.pl

wsc.pl/szkolenia

Kontakt
WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.
Przedstawiciel firmy Graphisoft w Polsce
ul. Brukselska 44 lok. 2 (Saska Kępa)
03-973 Warszawa
tel. +48 22 517 00 00
tel. +48 22 517 00 50 (wsparcie techniczne)
wsc@wsc.pl

Przedstawiciele handlowi
Nasi Partnerzy, tworzący razem z WSC ogólnopolską regionalną
sieć sprzedawców gwarantują Klientom nie tylko komfortowy
zakup oprogramowania ale i pełne wsparcie posprzedażowe
i techniczne.

wsc.pl

