
BIM
FACILITY
MANAGER
L’explotació eficaç de l’actiu, el seu manteniment i gestió 
patrimonial, és una de les àrees en la qual el BIM aporta 
més valor. Pel Facility Manager és necessari assegurar el 
funcionament dels immobles amb l’objectiu de perllongar 
la vida útil de l’immoble i augmentar la tornada del 
capital invertit integrant arquitectura, enginyeria i 
gestió empresarial. La connexió del model el BIM amb 
sistemes GMAO, FM, BMS li permet Facility Manager una 
gran interoperabilitat així com un millor control de les 
operacions a desenvolupar sobre l’actiu. 

Inici: 11 Novembre 2015  
Nº d’hores: 74h  
Modalitat combinada presencial i online  
Dirigit a:  Arquitectes i altres professionals i empreses amb interès en 
l’optimització de l’explotació d’edificis sobre la base de processos BIM, i 
a desenvolupar noves oportunitats en el camp del Facility Management



BI
M

 F
AC

IL
IT

Y 
M

AN
AG

ER

Més informació a:  
arquitectes.cat/escolasert www.idesie.com 
infosert@coac.net  info@idesie.com

El BIM, més enllà d’aportar-nos una nova 
manera de virtuatlizar un projecte, ens 
permet organitzar els processos de treball 
d’una manera més endreçada i eficient, 
recopilant i ordenant la informació 
generada al llarg de l’etapa de disseny.

BIM FACILITY MANAGER

OBJECTIUS
- Conèixer els principis bàsics i d’ús de les principals 
eines de modelatge BIM, els principals models de dades 
BIM i la seva interoperabilitat, els principals estàndards, 
normes i protocols d’actuació en l’entorn BIM.

- Definir processos de treball que permetin incrementar 
l’eficiència dels agents participants en el projecte, 
construcció i explotació d’edificis i infraestructures. 
 
- Permetre al Facility Manager aconseguir un increment 
del ROI augmentant la seva capacitat de control de la 
informació, la reducció dels costos operatius i un millor 
aprofitament de l’actiu. 
 
- Ajudar al Facility Manager a optimitzar i racionalitzar 
l’ús de l’actiu mitjançant la integració del model BIM en 
els seus processos de treball. 
 
- Aprendre a extreure informació del model BIM que li 
sigui d’utilitat per a la presa de decisions. 
 
- Conèixer les principals eines de Facility Management 
que treballen sota paràmetres BIM. 
 
- Integrar amidaments i pressupostos BIM en Facility 
Management. 
 
- Treballar amb aixecaments as-built d’edificis mitjançant 
sistemes làser escàner 3D i sistemes fotogramètrics. 
 
- Conèixer la funcionalitat d’eines que permeten el 
treball col.laboratiu entre els operadors BIM implicats en 
el projecte (Cross Enterprise Collaboration…).

Més informació i 
matrícula aquí!

http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=1786&lang=C&utm_source=Flyer%20web&utm_medium=Link%20Web&utm_campaign=BIM%20FM
http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=1786&lang=C&utm_source=Flyer%20web&utm_medium=Link%20Web&utm_campaign=BIM%20FM

