Zaufany partner w projektach
budowlanych i w optymalizacji
procesów eksploatacyjnych

SPI – Kilka słów o nas

SPI w Polsce

SPI Współcześnie

W SPI wierzymy, że istnieje lepszy sposób zarządzania
informacjami w organizacjach związanych z infrastrukturą
i w dużych projektach budowlanych. Wierzymy, że
istnieją wydajniejsze i bardziej produktywne rozwiązania,
w których sposób działania, procesy i technologie są do
siebie dopasowane by zapewnić osiągnięcie lepszych
wyników.

W roku 2019 SPI rozpoczęło swoją aktywność na rynku
polskim, promując połączoną ofertę rozwiązań dla projektów
infrastrukturalnych, w partnerstwie z wiodącym japońskim
przedsiębiorstwem technologicznym.

Dziś wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie
w zakresie realizacji projektów (o łącznej wartości 150
miliardów złotych), aby wspierać przedsiębiorstwa
w ich inwestycjach infrastrukturalnych i wyzwaniach
związanych z efektywną eksploatacją zasobów, na rynkach
międzynarodowych. Koncentrujemy się nie tylko na wdrażaniu
technologii wspomagającej, ale także na implementacji
optymalnych procesów i promowaniu właściwych zachowań
prowadzących do synergii.

Od 2005 roku z sukcesem budujemy reputację „przyjaciela
branży”, zachowując bezstronność i współpracując
z naszymi klientami w sercu największych projektów
infrastrukturalnych.
Podejmujemy ryzyko inżynieryjne jako wiodący integrator
prac projektowych i modelu BIM rozwijanego podczas
realizacji projektów budowlanych, skupiając się na
możliwości wprowadzenia usprawnień, które wpłyną na
poziom realizacji projektu i jakość dostarczonego wyniku.

Zidentyfikowany potencjał związany z licznymi inwestycjami
i rosnącą potrzebą optymalizacji procesów m.in. poprzez
wykorzystanie metodologii BIM, sprawiły że SPI zdecydowało
się na zbudowanie lokalnego zespołu w Polsce.
Łącząc wysokie kwalifikacje i znajomość lokalnych
uwarunkowań polskich pracowników oraz doświadczenie SPI
nabyte przy realizacji kluczowych inwestycji (np. modernizacja
King’s Cross w Londynie, czy rozbudowa lotniska Heathrow,
etc.) tworzymy zespół, który jest w stanie wesprzeć
realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów
infrastrukturalnych (i nie tylko) w Polsce i w Europie.
BIM (Building Information Modelling) jest w Polsce relatywnie
nową metodologią, która obecnie zyskuje dużą popularność
dzięki znaczącym korzyściom zarówno dla inwestorów, jak
i wszystkich innych podmiotów zaangażowanych w realizację
i późniejsze wykorzystanie obiektu.
W wielu wiodących gospodarkach metodologia ta jest
szeroko wykorzystywana już od kilku lat, a osiągane korzyści
sprawiają, że kolejne kraje wprowadzają obligatoryjne
stosowanie BIM.
W SPI jesteśmy przekonani, że w niedalekiej przyszłości
BIM będzie powszechnie wykorzystywanym standardem
na polskim rynku. Budujemy nasz lokalny zespół aby
wykorzystać ogromny potencjał i kwalifikacje polskich
inżynierów, łącząc je z latami naszego doświadczenia
w wykorzystaniu BIM i realizacji największych projektów
budowlanych, w celu wzrostu jakości realizowanych
w Polsce inwestycji.
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Nasi klienci reprezentują różne branże. Projekty, w które
jesteśmy zaangażowani dotyczą następujących obszarów:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kolej
Lotnictwo
Budynki (infrastruktura kubaturowa)
Porty
Drogi / Autostrady
Energetyka (w tym energetyka jądrowa)
Obronność
Architektura i Zabytki

Współpracujemy zarówno ze spółkami odpowiedzialnymi
za eksploatacje i utrzymanie infrastruktury, z inwestorami,
inżynierami kontraktu (nadzór inwestorski), generalnymi
wykonawcami oraz dostawcami technologii i innymi spółkami
realizującymi prace budowlane.

Nasza kultura
Promujemy różnorodność, nowe pomysły i zdrową
równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
Mamy szczęście pracować przy największych, niezwykle
ciekawych projektach, za każdym razem mierząc się
z nowymi wyzwaniami.
Innowacja jest zapisana w naszym DNA - zespół SPI przełamuje
granice, tworzy nowe rozwiązania i przekracza oczekiwania
swoich klientów.
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USŁUGI

Modelowanie & Symulacje
Dla Inwestorów, Operatorów, Biur Projektowych i Generalnych Wykonawców

Usługi dla projektów
budowlanych i procesów
operacyjnych
minimalizacja ryzyk i wzrost
produktywności

Nasza oferta powstała z myślą
o redukcji ryzyka, poprawie
produktywności i osiąganych wyników.
Oferowane usługi wdrażamy w oparciu
o wieloletnie doświadczenie i wiodącą
pozycję w branży BIM

•
•
•

Optymalne procesy operacyjne
Zoptymalizowana realizacja
projektów budowlanych
Decyzje oparte na faktach

Doradztwo/Konsulting

Zaangażowanie, szkolenia i rozwój

Odkryj prawdziwą wartość posiadanych
zasobów poprzez modelowanie
i symulacje. Sprawdź uzasadnienie
biznesowe inwestycji, aby upewnić się,
że osiągniesz pożądane wyniki.

Od fazy pierwszych zezwoleń po
etap szkolenia operatorów tworzymy
środowisko wirtualne o wysokim stopniu
odwzorowania rzeczywistości by realnie
zaangażować i pozyskać przychylność
interesariuszy i pracowników. Wpływa
to na poprawę bezpieczeństwa,
skraca czas i koszty oraz eliminuje
nieporozumienia wynikające
z odmiennych interpretacji założeń.

OPEX + CAPEX
Nasi eksperci z zakresu praktyk
operacyjnych i projektów budowlanych
zapewniają niezależne, bezstronne
i wiarygodne porady
Cyfrowy bliźniak/Digital twin

4D – symulacja działań w czasie

Dzięki naszej platformie integracji
systemów (V-RAM) możesz zintegrować
dane dotyczące posiadanych zasobów,
dodać dane, użyć analiz predykcyjnych
i zastosować optymalne rozwiązania,
aby uwolnić niewykorzystany dotąd
potencjał.

Użyj projektowania 4D, aby zintegrować
działania i usunąć kolizje prowadzonych
prac na placu budowy. Przećwicz
i zoptymalizuj swoje metody przed
wdrożeniem ich w praktyce. Poinformuj
pracowników i interesariuszy o swoim
podejściu do realizacji prac i o planach,
aby zapewnić ich zaangażowanie,
dostęp do informacji i przychylność.

Zarządzanie Informacją i Technologią
Doradztwo BIM

Zarządzanie Informacją

Wdrażanie wiodących brytyjskich
standardów BIM z dostosowaniem ich
do rynku polskiego wg ‘BIM Standard
PL’

w Projektach Budowlanych

Common Data Environment
Tworzenie spójnego środowiska danych,
CDE
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Surveying
Pozyskanie danych do modelu BIM
(kompletacja danych o zasobach)
Podpisy Cyfrowe

Interaktywne Wirtualne
Środowisko
- koniec z chybionymi
interpretacjami

Wraz ze wzrostem złożoności projektu
rośnie ryzyko. Budujemy cyfrowe bliźniaki,
aby ćwiczyć zadania związane z budową,
obsługą i utrzymaniem infrastruktury
w środowisku wirtualnym, poprawiając
wyniki projektu w rzeczywistości…
• Integracja CAD w fazie przygotowania projektu
• Potwierdzenie wykonalności projektu w praktyce
• Przećwiczenie logistyki budowlanej przed wdrożeniem na
placu budowy
• Eliminacja nieudanych prac – minimalizacja czasu
i kosztów
• Symulacja eksploatacji i konserwacji urzadzeń przed ich
wbudowaniem.
• Uzyskanie szybszej akceptacji interesariuszy i decydentów
oraz wzmocniony PR
• Optymalizacja kosztów w całym cyklu życia projektu

Aplikacja VRAM
Praktyczne, dostosowane do potrzeb klienta środowisko
wirtualne umożliwiające podróż i przegląd infrastruktury przy
użyciu tabletu.

Dlaczego SPI?
SPI cieszy się wysokim zaufaniem klientów jako pewny
dostawca realistycznych, dokładnych i interaktywnych
modeli do szerokiego zakresu zastosowań.
Nasze rozwiązania ułatwiają współpracę zarówno
z wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami wspomagając
komunikację, obopólne zrozumienie faktów i potwierdzenie
zgodności projektu z wymaganiami.
SPI dysponuje potężnym zespołem modelującym, wspierając
szeroką gamą rozwiązań różne przedsiębiorstwa i projekty.
Od skanowania laserowego i konwersji chmury punktów
do opracowania interaktywnego środowiska wirtualnej
rzeczywistości.
Bez względu na to, czy opracowujesz wstępne warianty
projektu, czy potrzebujesz wizualizacji planowanych prac,
bądź symulacyjnego materiału szkoleniowego dla obsługi,
mamy umiejętności i doświadczenie, które spełnią
Twoje wymagania.
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Obszary Zastosowania
• Usprawnienie komunikacji z interesariuszami
• Zabytki/ekologia/środowisko
• Weryfikacja wariantów projektu
(Design Optioneering)
• Instrukcje bezpieczeństwa i szkolenia
symulacyjne
• Szkolenie maszynistów/operatorów

Korzyści
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Modelowanie dużych przestrzeni
Symulacja wzrostu roślinności/wegetacji
Symulacje przeprowadzanych prac
Animacje ofertowe/marketingowe
Materiały PR
Tworzenie modeli BIM

Mniej wypadków
Szybsze decyzje
Niższe koszty
Mniej roszczeń
Wyższy zysk

Wirtualna Rzeczywistość (VR)

Modelowanie rzeczywistości

4D – symulacja działań w czasie

3D – wierne przeniesienie rzeczywistości do trójwymiaru

Zapewnia prawdziwie wciągające wrażenia w wymiarze
360° wraz z efektami dźwiękowymi, aby pomóc inwestorom,
wykonawcom, konsultantom i innym interesariuszom
w wizualizacji, interakcji i decydowaniu o wariantach budowy
przed jej realizacją.

Trudno jest wizualizować złożone propozycje projektowe,
a modelowanie rzeczywistości zapewnia warstwę realizmu
opartą na potwierdzonych danych technicznych. Modele
te można wykorzystać w oprogramowaniu CAD i BIM do
utrzymania geometrii i pewności odwzorowania, ale można
je również dostarczać za pośrednictwem interaktywnych
aplikacji, umożliwiając użytkownikom swobodę poruszania
się, tworzenia zapytań i komentarzy. Jest to szczególnie
przydatne do zaangażowania interesariuszy w celu
wyeliminowania błędnych interpretacji.

Programy budowlane są złożone i trudne do wizualizacji.
Technologia 4D pozwala na przećwiczenie wykonania zadań
poprzez połączenie harmonogramu z modelem. Zarządzaj
zmianami, logistyką i wcześnie identyfikuj potencjalne
kolizje. Nasze rozwiązanie 4D jest szczególnie przydatne
w projektach wielodyscyplinarnych wymagających
zintegrowanego programu i znacząco pomaga menedżerom
w ograniczaniu ryzyka i strat związanych z kolizjami
i niepotrzebnie przeprowadzonymi pracami.

Od skanowania laserowego i przetwarzania chmury
punktów po wizualizację bazy danych zasobów - nasze
zespoły modelujące są w stanie zrealizować cały proces od
A do Z. Zapewniamy dostarczanie dokładnych i wiernych
rzeczywistości modeli 3D zgodnie z szeroką gamą
standardów branżowych. Szukasz modeli przypisanych do
BIM? Możemy Ci pomóc.
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• Wysoka jakość informacji o posiadanej
infrastrukturze i zasobach
• Poprawa jakości public relations
• Zwiększone zaangażowanie interesariuszy

Modelowanie elementów krytycznych pod względem
bezpieczeństwa
Gdy musisz podjąć krytyczne decyzje dotyczące
bezpieczeństwa na etapie projektowania, w takich obszarach
jak sygnalizacja kolejowa, bądź np. przeprowadzanie prac na
czynnej infrastrukturze kolejowej, nasza usługa modelowania
krytycznego dla bezpieczeństwa zapewnia dokładne, godne
zaufania rozwiązanie umożliwiające zarządzanie zmianami
oraz bezpieczne opracowywanie i testowanie
różnych wariantów.

Środowisko Symulacyjne
Od metodologii przeprowadzenia prac budowlanych
i szkolenia załogi, poprzez szkolenia w zakresie utrzymania
infrastruktury, aż po scenariusze przeciwdziałania
terroryzmowi - wraz z naszą zaufaną siecią partnerów,
zapewniamy wysoce realistyczne środowiska wykorzystujące
sztuczną inteligencję (AI), aby spełnić Twoje unikalne
wymagania.
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Zarządzanie Informacją & Technologią
Informacja jest wszystkim
Dostęp do aktualnych informacji jest kluczowym czynnikiem
sukcesu każdego projektu. Pomagamy zminimalizować istniejące
ryzyka i przezwyciężyć wyzwania związane z dostarczeniem
pożądanego wyniku na czas i w odpowiedniej jakości.
•
•
•
•
•
•
•

Realizuj dostawy na czas i w budżecie
Ogranicz koszty roszczeń za opóźnienia
Popraw poziom zarządzania i kontroli danych
Popraw komunikację w projekcie
Usprawnij wymianę danych
Wyeliminuj ‘wąskie gardła’
Wyeliminuj zjawisko utraty informacji

Dlaczego SPI ?

“

Doskonałe zrozumienie oprogramowania
BIM oraz niezawodne wsparcie naszego
projektu, który w innym wypadku byłby
zbyt skomplikowany, by zarządzić nim
strukturami wewnętrznymi.

SPI cieszy się zaufaniem klientów i posiada reputację
niezależnego i bezstronnego eksperta w dziedzinie
opracowania rozwiązań do efektywnego zarządzania
informacjami w najbardziej złożonych projektach.

Wsparcie dla Twojego zespołu - uzupełnienie kompetencji
i wdrożenie sprawdzonych praktyk i metodologii zaowocuje
optymalizacją i działań i lepszymi rezultatami prowadzonych
projektów.

Rozwiązania SPI zapewniają wzrost wydajności dzięki
lepszemu zarządzaniu informacjami. Posiadamy dogłębną
znajomość technologii, metodologii BIM i narzędzi
oferowanych przez takich dostawców jak Autodesk, Bentley,
IBM, Microsoft i Oracle. Wspieramy naszych klientów wiedzą
i doświadczeniem zdobytym podczas realizacji złożonych
projektów, w wielu różnych sektorach.

Pełna bezstronność. Niezależność od jakiegokolwiek
projektanta, wykonawcy lub dostawcy zapewnia całkowitą
bezstronność w celu dostarczenia najlepszego rozwiązania
dla Twojego projektu lub firmy.

Building Information Modelling (BIM)

Podpisy cyfrowe

Pozyskanie danych do modelu BIM (Survey Management)

Filozofia BIM obiecuje obniżyć koszty i poprawić wydajność.
Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane, aby pomóc
inwestorom, projektantom i wykonawcom w pomyślnym
przejściu na ten nowy sposób pracy. Od opracowania
wymagań BIM, poprzez wybór odpowiedniej do potrzeb
technologii i narzędzi, po wdrożenie zarządu oraz wsparcie
i trening całego zespołu. Na poziomie praktycznym
zapewniamy zarządzanie informacjami o projekcie,
zarządzanie zintegrowanym modelem BIM,
usługi modelowania i audyty – wszystko w zgodności
z normami europejskimi ISO 19650 oraz BS1192.

Podpisy cyfrowe usprawniają cyfrowy obieg dokumentów, co
z kolei obniża koszty, czas i wysiłek związane z drukowaniem,
zatwierdzaniem i akceptacją dokumentacji. Technologia
prawnie wiążącego podpisu, zgodna z przepisami eiDAS 2016,
jest odpowiednia do stosowania w projektach, zakupach,
procesach HR i wielu innych obszarach. Skontaktuj się z nami,
aby dowiedzieć się, w jaki sposób podpisy cyfrowe mogą
wpłynąć na firmę taką jak Twoja.

Posiadamy szerokie doświadczenie wyniesione
z największych, wielosektorowych projektów budowlanych.
Odpowiednio przeprowadzona kompletacja danych
o infrastrukturze i posiadanych zasobach umożliwia
stworzenie modelu zapewniającego optymalne warunki
do efektywnej realizacji projektu. Możliwość klarownego
podziału zakresów prac, łatwa kontrola postępów oraz
scentralizowana koordynacja - pomagają zminimalizować
powielanie czynności i kolizje projektowe. Odpowiednia
kompletacja danych podczas przygotowania modelu,
to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy w perspektywie
całego projektu.

Kontroler Dokumentacji
Costain
A160 Immingham Project

Usługi
• Integracja i zarządzanie: informacją w projekcie, danymi
technicznymi, zmianami, dostawcami oprogramowania,
procesami biznesowymi
• Koordynacja i doradztwo: BIM (Building Information
Modelling); CDE (Common Data Environment)
• Dedykowane interfejsy użytkownika
• Kontrola dokumentów
• Technologie podpisu cyfrowego

Korzyści
•
•
•
•
•
•

Niższe koszty
Wyższa marżowość
Szybsza dostawa
Zapobieganie oszustwom
Ograniczenie roszczeń
Zwiększona integralność
danych
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3.5 miliarda £ / 17.5 miliarda zł

125 milionów £ / 625 milionów PLN

INWESTYCJA MERIDIAN
WATER
Klient: ENFIELD COUNCIL

MODERNIZACJA STACJI
KOLEJOWEJ
Liverpool Lime Street

OPIS

DOSTARCZONE USŁUGI

Inwestycja mająca na celu stworzenie 10 000 nowych
mieszkań i wykonanie kompleksowej infrastruktury
towarzyszącej, wraz ze stacją kolejową Meridian Water.

Modelowanie cyfrowego odwzorowania rzeczywistości

Projekt o wartości 3,5 miliarda funtów, realizowany na 85
hektarach, tworzący 6 700 miejsc pracy.
DOSTARCZONE USŁUGI
Zapewnienie CDE (współnego środowiska danych)
Doradztwo

3D – modelowanie trójwymiarowe
4D – prace konstrukcyjne zamodelowane w czasie
rzeczywistym
Konwersja chmury punktów (ze skaningu 3d)
Zarządzanie dokumentacją projektową
REZULTATY
Dostęp do wirtualnego modelu infrastruktury w czasie
realnym
Zwiększenie ruchu kolejowego o 50% przez zastosowanie
optymalnych rozwiązań sterowania kolejowego
Zwiększenie poziomu zaangażowania inwestora i osób
z otoczenia projektu – skrócenie procesów decyzyjnych
Stworzenie głównego, skoordynowanego modelu wraz ze
zintegrowanym procesem realizacji projektu.
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90 milionów £ / 450 milionów zł

350 milionów £ / 1,75 miliarda zł

PORT OF IMMINGHAM
(AUTOSTRADA) A160/A180

NORTH LONDON RAILWAY
INWESTMENT
INWESTYCJA KOLEJOWA
NORTH LONDON

Klient: COSTAIN (Generalny
Wykonawca)
OPIS

Projekt Highway Agency (Zarządca Autostrad) mający na
celu poprawę zmniejszenie zatorów komunikacyjnych
i poprawę bezpieczeństwa dla lokalnej społeczności
i użytkowników dróg, poprzez modernizację obecnej
infrastruktury i jej rozbudowę z uwzględnieniem dodania
pasów ruchu, nowych wiaduktów i usprawnień na
skrzyżowaniach.

DOSTARCZONE USŁUGI
Konfiguracja środowiska danych
Szkolenia dla maszynistów (driver route learning)
Zwiększenie ruchu kolejowego o 50% poprzez
zastosowanie optymalnych rozwiązań sterowania
kolejowego
Procesy zapewnienia jakości; nadzór inwestorski

DOSTARCZONE USŁUGI
Konfiguracja CDE - Wspólne środowisko danych
(miedzy innymi PorjectWise i eB)

REZULTATY
25% redukcja czasu zatwierdzenia fazy projektowej
80% szybszy czas odpowiedzi na zapytania techniczne
Kluczowe informacje o projekcie wyświetlone na pulpicie;
pół-automatyczne narzędzie śledzenia KPI; zredukowany
poziom niezgodności danych
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ROZWIĄZANIA
BIM POZIOM 2

40 milionów £ / 200 milionów zł

Klient: UK Power Networks (UKPNS)

METRO - BAKERLOO
LINK LINE

OPIS

DOSTARCZONE USŁUGI

UKPNS (brytyjski operator dystrybuujący energię
elektryczną) wybrał SPI jako doradcę BIM w projekcie
stworzenia wspólnego środowiska danych CDE (Common
Data Environment).

Doradztwo w zarządzaniu informacją

SPI wsparło konfigurację, instalację i wdrożenie CDE
z organizacją pracy zgodną ze standardami europejskimi
oraz brytyjskimi (BS1192:2007; PAS1192-2:2013; ISO/TC 59/
SC 13; CEN/TC 442).

Utworzenie wspólnego środowiska danych, CDE
Implementacja standardu BS1192:2007
REZULTATY
Stworzenie efektywnej przestrzeni współpracy wszystkich
branż w procesie projektowym.

WDROŻENIE CDE – repozytorium wiedzy o projekcie

Szkolenia, zbudowanie procedur, pomoc w terminowym
dostarczeniu wyników oraz bieżące wsparcie techniczne
dla wszystkich dziedzin inżynierii i projektowania

REZULTATY

Szybkie przejście z fazy koncepcji do realizacji - klucz do
spełnienia zobowiązań projektantów.

DOSTARCZONE USŁUGI

Wdrożenie Common Data Environment w UKPNS
umożliwiło tworzenie spersonalizowanych konfiguracji,
spełniających określone przez klientów standardy danych
Procedury kontroli dokumentów, instrukcje użytkowników,
mapy procesów, instrukcje administratorów oraz
opracowanie wewnętrznych programów szkoleniowych
na potrzeby UKPNS.

14 | Specialist Project Integration
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1.3 miliarda £ / 6.5 miliarda zł

6 miliardów £ / 30 miliardów zł

GREAT WESTERN
ELECTRIFICATION PROJECT
(GRIP3)
PROJEKT ELEKTRYFIKACJI
LINII KOLEJOWEJ

THAMESLINK
KEY OUTPUT 1
(PROJEKT ZWIĄZANY
Z INFRASTRUKTURĄ SIECI
KOLEJOWEJ THAMESLINK)

DOSTARCZONE USŁUGI
Utworzenie modelu BIM dla obszernego terenu
Konfiguracja środowiska danych
Zarządzanie danymi technicznymi, włącznie z CAD,
inwentaryzacją infrastruktury (surveying) naziemnej
i podziemnej
REZULTATY
25% redukcja czasu zatwierdzenia fazy projektowej
80% szybszy czas odpowiedzi na zapytania techniczne
Kluczowe informacje o projekcie wyświetlone na pulpicie;
pół-automatyczne narzędzie śledzenia KPI; zredukowany
poziom niezgodności danych
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DOSTARCZONE USŁUGI
Zarządzanie dostarczeniem fazy projektowej
Zarządzanie danymi projektu inwestycyjnego
Zarządzanie zmianami projektu
REZULTATY
Skrócenie O 80% czasu odpowiedzi na zapytania
techniczne
Zautomatyzowanie procesów zapewniania
bezpieczeństwa
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1 miliard £ / 5 miliardów zł

340 milionów £ / 1.7 miliarda zł

MIDLAND MAIN LINE
ELECTRIFICATION
(PROJEKT ELEKTRYFIKACJI
LINII KOLEJOWEJ)

WEST COAST ROUTE
MODERNISATION
MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY
KOLEJOWEJ

DOSTARCZONE USŁUGI
Zarządzanie danymi projektowymi
BIM, CAD, modelowanie 4d (symulacja operacji w czasie)
Zwiększenie ruchu kolejowego o 50% poprzez
zastosowanie optymalnych rozwiązań sterowania
kolejowego
Szkolenia dla maszynistów
Zbudowanie środowiska VR (wirtualna rzeczywistość)
Wdrożenie usługi wymiany danych w chmurze (sharepoint)

DOSTARCZONE USŁUGI
Modelowanie 3d
Modelowanie 4d - planowanie w czasie
Zwiększenie ruchu kolejowego o 50% poprzez
zastosowanie optymalnych rozwiązań sterowania
kolejowego
Nadzór inwestorski

Konfiguracja środowiska danych

Zarządzanie szczegółową inwentaryzacją danych
o aktywach na obszarze inwestycji (Survey Management)

REZULTATY

REZULTATY

Ograniczenie duplikacji prowadzonych prac
inwenatryzacyjnych (oszczędność rzędu 20 milionów zł
rocznie)

Zaoszczędzenie roku prac z 3 letniego programu
stworzenia projektu (design) na trasie między Rugby
a Nuneaton

Zwiększenie ruchu kloejowego i znaczna oszczędność
kosztów

Skrócenie czasu odpowiedzi na zapytania techniczne
o 50%

Wykrycie i usunięcie 3 000 kolizji projektowych

25 milionów £ / 125 milionów zł oszczędności

Skrócenie czasu dostarczenia informacji o infrastrukturze
podziemnej (przewody, orurowanie, inne obiekty pod
powierzchnią)

Stosunek ilościowy Six Sigma 6: 1 = zaoszczędzenie
6 zł na każdy 1zł wydany

Zredukowanie czasu zatwierdzania dokumentacji

18 | Specialist Project Integration
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KLUCZOWE WYNIKI

REFERENCJE

“
Poprawa harmonogramu prac
poprzez zastosowanie BIM

Skrócenie czasu dostarczenia
informacji o infrastrukturze
podziemnej poprzez autorski system
zarządzania informacją
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Usprawnienie przebiegu fazy
projektowej, przyspieszenie
zatwierdzenia projektu i odpowiedzi
na pytania techniczne

Eliminacja ilości nieudanych
i zbędnych prac na placu budowy

Obniżenie kosztów pozyskania
danych o infrastrukturze (Pozyskanie
danych do modelu BIM - surveying)
za pośrednictwem usług zarządzania
SPI survey management

Stosunek ilościowy Six Sigma 6: 1
= zaoszczędzenie 6 zł na każdy 1zł
wydany

Doskonałe zrozumienie oprogramowania
BIM oraz niezawodne wsparcie naszego
projektu, który w innym wypadku byłby
zbyt skomplikowany, by zarządzić nim
strukturami wewnętrznymi.

“

Kontroler Dokumentacji
Costain
A160 Immingham Project

Szybsze uzyskanie poparcia od
interesariuszy inwestycji poprzez
zarządzanie informacją

“

Dostarczony przez SPI wirtualny system
optymalizacji rozwiązań sterowania
kolejowego zapewnił szybkie i płynne
pozycjonowanie w czasie rzeczywistym,
umożliwiające przeglądanie wielu opcji,
co pozwoliło zaoszczędzić znaczny czas
i koszty związane z wizytami w terenie.
Starszy Inżynier – Dyżurny Ruchu
Mott MacDonald

Rozwiązanie SPI w obszarze Common
Data Environment (wspólne środowisko
danych) umożliwia teraz skrojone do
potrzeb dostosowanie konfiguracji...
oszczędzając znaczny czas i koszty
dzięki spójności i sformalizowanym
procesom w kierunku BIM poziomu 2
BIM Developer
UK Power Networks Services

“

“

CDE (Common Data Environment)
umożliwiło pełną współpracę
zespołu projektowego ze wszystkimi
interesariuszami zaangażowanymi
w projekt i pełniło rolę ‘jednego źródła
prawdy’ prowadzącego do efektywnego
i skutecznego zarządzania procesem
projektowania.
BIM Manager
Arcadis

Network Rail przyznaje, że oferowane
przez zespół SPI rozwiązanie wirtualnej
rzeczywistości (VR) jest najlepszym
rozwiązaniem VR z jakim spółka miała
do czynienia.
Manager Projektu –
Sterowanie Ruchem Kolejowym
Network Rail Infrastructure
(Brytyjski zarządca infrastruktury kolejowej)
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Nasze Pochodzenie

SPI Współcześnie

Historia początków SPI sięga roku 2005, kiedy to założyciele i pierwsi członkowie
zespołu SPI pracowali nad realizacją najbardziej zaawansowanych części projektu
brytyjskiego zarządcy infrastruktury kolejowej - Network Rail (projekt West Coast
Route Modernisation Programme, o wartości 10 miliardów funtów).

Dziś wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie w koordynacji i integracji
projektów z przeróżnych branż. Od kolei, przez lotniska, budownictwo kubaturowe,
porty, drogi, obronność, architekturę i zabytki oraz energetykę. Na rynku polskim
rozpoczęliśmy działalność w roku 2019. Obecnie rozwijamy swoją obecność
i lokalne struktury, łącząc naszą wiedzę i doświadczenie z kompetencjami
i potencjałem polskich inżynierów.

Zbudowany, wysoce kompetentny zespół, pomógł usprawnić i przyspieszyć
proces projektowy, zaoszczędzając miesiące prac zaplanowanych
w harmonogramie. Po sukcesie związanym z realizacją projektu powstało SPI,
które zostało utworzone z myślą o wsparciu szerszego grona klientów w ich
wyzwaniach z realizacją kluczowych projektów infrastrukturalnych. Szybko
się okazało, że przy każdym dużym projekcie, niezależnie od branży, istnieją
fundamentalne problemy z integracją przy projektowaniu i budowie, które
potrafimy skutecznie rozwiązać.
Firma SPI powstała w 2008 roku i szybko zdobyła reputację dostawcy,
który znacząco i bardzo pozytywnie wpływa na udaną realizację projektów
infrastruktury kolejowej. Wyzwania, z którymi się mierzyliśmy związane były
nie tylko z integracją projektu, ale także z planowaniem budowy, zarządzaniem
dokumentami, kontrolą projektu, zarządzaniem inwentaryzacją aktywów (BIM),
zaangażowaniem interesariuszy i nie tylko - wszystkie procesy związane
z zarządzaniem informacjami pozostawały w naszej gestii.
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