
ACAD-BAU – BIM 

SODELOVANJE NA PROJEKTU 

Ena izmed pomembnih BIM funkcionalnosti je tudi možnost dela več projektantov sočasno na enem 
projektu. Pri tem so seveda potrebne določene omejitve, da se 2 obdelovalca hkrati ne lotita prav iste 
konstrukcije in s tem eden drugemu razveljavljata narejene spremembe. Različni programi se tako različno 
lotevajo tovrstne zaščite in samega principa sodelovanja. 
 
ACAD-BAU kot AutoCAD aplikacija prevzame možnosti sodelovanja po AutoCAD-u, torej gre za znani princip 
dela z XREF oz. zunanjimi referencami. Pri tem lahko ločimo 2 osnovna principa: 
 
Sodelovanje enakovrednih – OVERLAY: 
Sodelavca (ali veš sodelavcev) uporabljata risbo drug drugega kot referenco, da se ji prilagajata s svojo 
geometrijo). 

 
 
Sodelovanje v hierarhiji – ATTACH: 
Ko začnemo zunanje reference uporabljati v več nivojih (ugnezdene reference ali Nested XREF), je 
pomembno, da se posamezna referenca, ki je podloga več risbam, ne ponovi večkratno v zadnji risbi 
hierarhije. Npr. projektanta instalacij uporabljata risbo A kot osnovo za izris instalacijskih vodov, vendar 
njuni risbi C1 in C2 ne preneseta informacije A (Overlay) v naslednji nivo. Nasprotno pa risba C sestavljena iz 
C1 in C2 (Attach), prenese vse informacije v končno risbo. 
 

 
 
Osnovna principa sta torej znana, pomembna pa je delitev informacij, ki jih obdeluje posamezen projektant. 
BIM tehnologija v ACAD-BAU je močno vezana na avtomatiko in konstrukcijski elementi se medsebojno 
odzivajo na spremembe, kar pa je možno le v enotni matični risbi, zatorej te funkcionalnosti ne smemo 
prekiniti. 
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Sodelovanje na ACAD-BAU projektu lahko tako organiziramo v osnovi na 3 načine. 
 
Sodelovanje po sklopih objekta: 
Če gre za večji objekt, ki ga lahko organiziramo v posamezne zaključene enote, se lahko vsak projektant loti 
svojega dela in na njem normalno uporablja vso ACAD-BAU funkcionalnost in avtomatiko. Pomembno je le, 
da imajo vsi projektanti natančno določeno izhodišče, da se celoten projekt lepo spaja v celoto.   

 
 
Sodelovanje po etažah objekta: 
V več etažnem objekti si projektanti lahko delo porazdelijo tudi po etažah. Vsak obdeluje svojo etažo, 
spodnja referenca pa mu služi za osnovo in poravnavanje konstrukcijskih elementov. 

 
 
Sodelovanje po vrstah informacij: 
Če vsak projektant obdeluje popolnoma druge informacije, je možno sodelovanje tudi na enem sklopu 
znotraj ene etaže. Pri tem je pomembno, da glavno konstrukcijo in vse povezane dele, ki omogočajo 
avtomatiko, projektira en projektant, ostale elemente pa si porazdelijo drugi – npr. notranjo opremo, 
ureditev okolice, električne instalacije, strojne instalacije… 

  
 
Seveda je možno vse 3 načine sodelovanja med seboj tudi kombinirati. 
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Pri tovrstnem sodelovanju je pomembno, da vsi sodelujoči uporabljajo isto predlogo (Template DWT), de se 
pri povezovanju datotek ne bremeni risbe z množico različnih stilov in nastavitev. Pomembna je tudi 
spremenljivka VISRETAIN, ki nadzira, ali se v risbi prikazujejo lastnosti Layerjev izvorne ali končne datoteke 
(Visretain 0 pomeni, da se prenesejo lastnosti Layerjev iz pripete datoteke). 
 
V ACAD-BAU veljajo naslednja dejstva, ko imamo pripete zunanje reference: 

• ACAD-BAU objekti iz trenutne risbe ne reagirajo z objekti pripete risbe 
• ACAD-BAU vidnosti etaž delujejo tudi na vseh zunanjih referencah v Modelnem področju in Layoutu 

(paziti pa moramo, da so reference vnesene na globalni Layer, ki je nastavljen kot viden) 
• ACAD-BAU popisi količin delujejo tudi na vseh zunanjih referencah in jih je možno izvoziti v Excel 

 
Ko izberemo elemente za popis, se vsi gradniki vključno tisti iz referenc izpišejo v seznamih  

• ACAD-BAU pogledi prikazujejo tudi vsebino zunanjih referenc in upoštevajo različne vidnosti modela. 

 
V merilu 1:50 so prikazani vsi detajli, v merilu 1:200 pa le zasnova objekta, da je risba bolj pregledna. 

• ACAD-BAU elementi se prilagajajo stopnji detajliranja tudi v zunanjih referencah 

 
V merilu 1:50 so prikazani vsi detajli, v merilu 1:200 pa le zasnova objekta, da je risba bolj pregledna. 

 Vidnost vezana na pogled velja v zunanjih referencah za ACAD-BAU objekte, ne pa za AutoCAD objekte 

  
V tlorisu vidimo vse opisne elemente kot so kote, prostori, šrafure…V 3D pa se vidi samo model. 


