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Be Inspired 2014 
= innowacyjność!
W chwili, gdy czytacie Pań-

stwo te słowa, laureaci 
konkursu Be Inspired 2014 są 
już znani. Na początku listo-
pada w Londynie odbyło się 
największe doroczne spotka-
nie użytkowników technologii 
Bentley z całego świata „Year 
in Infrastructure”. Oprócz pre-
zentacji nowości w zakresie na-
rzędzi informatycznych Bentley 
Systems oraz kierunków ich roz-
woju tradycyjnie już ogłoszo-
no wyniki konkursu Be Inspired 
2014 na najbardziej innowacyj-
ne wykorzystanie technologii 
Bentley Systems w poszczegól-
nych sektorach gospodarki.

O tytuł rywalizowało aż 
9 projektów zgłoszonych 

przez użytkowników z Polski. 
Wśród finalistów znalazła 
się spółka MWM Architekci 
z Rzeszowa z projektem kom-
pleksu hotelowo-wypoczyn-
kowego Hotel Arłamów zlo-
kalizowanego w  Ustrzykach 
Dolnych u podnóża Bieszcza-
dów. MWM Architekci, a tak-
że osiem pozostałych polskich 
firm, których projekty zostały 
zgłoszone w konkursie Be Ins
pired, po raz kolejny potwier-
dzają mocną pozycję naszych 
inżynierów i projektantów na 
arenie międzynarodowej, ich 
innowacyjność i  kreatywne 
podejście do realizacji projek-
tów, w których maksymalnie 

wykorzystują możliwoś ci apli-
kacji Bentley Systems.

J est to również zasługa wy-
kładowców i  nauczycieli 

akademickich, którzy swoją 
pasją zarażają studentów. Taką 
osobowoś cią w dziedzinie edu-
kacji jest dr inż. Artur Krawczyk 

z Akademii GórniczoHutniczej 
w Krakowie wyróżniony w tym 
roku przez Bentley Systems na-
grodą „Educator of the Year”. 
Studenci z KNGK „Geoinor-
matyka”, którego opiekunem 
jest dr Krawczyk, są bezkonku-
rencyjni w kolejnych edycjach 
Bentley Student Design Com-

petition. Jeszcze raz serdeczne 
gratulacje!

W wielu przedsiębior-
stwach sieciowych klu-

czowym problemem w obsłu-
dze i rozwoju infrastruktury 
jest dostęp do danych, doku-
mentów, pełnej i aktualnej in-
formacji o infrastrukturze. Na 
przykładzie przedsiębiorstwa 
wodociągowokanalizacyjne-
go przedstawiamy wykorzys
tanie Bentley ProjectWise do 
zarządzania danymi inżynier-
skimi. Aplikacja ta efektyw-
nie radzi sobie z problemem 
dos tępu do aktualnych danych 
zarówno poprzez stanowiska 
desktopowe, jak i rozwiązania 
mobilne. Ciekawej lektury.

Mirosław Pawelec
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Finalista Be Inspired 2014: MWM Architekci Sp. z o.o. – projekt Hotelu Arłamów

W ydział Wodociągów mia-
sta Filadelfia świadczy 

usługi w dziedzinie gospodar-
ki wodnej, a także kanalizacji 
ściekowej i burzowej na tere-
nie trzech wschodnich hrabstw 
Pensylwanii zamieszkiwanych 
przez prawie 1,7 miliona osób. 
Jednostka ta odpowiada za pla-
nowanie, projektowanie, kon-
strukcję, obsługę i konserwa-
cję niezbędnej infrastruktury. 
Dzięki integracji błyskawicznie 
rozwijającego się systemu za-
rządzania danych ProjectWise 
m.in. z miejską bazą danych 
geoprzestrzennych wydział 
udoskonalił metodę wyszuki-
wania i lokalizowania plików 
CAD oraz fotografii konstruk-
cyjnych. W efekcie udało się 
znacznie zmniejszyć koszty 

ProjectWise i filadelfijskie wodociągi
ponownego tworzenia utra-
conych plików CAD.
Coraz więcej zadań wydzia-
łu znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w nagłym wzroście 
ilości danych zarządzanych 
w Project Wise – przybywa po-
nad tysiąc dokumentów tygo-
dniowo. Aby mieć pewność, że 
dokumenty będą znajdowane 
i wykorzystywane bardziej 
efektywnie,postanowiono 
rozszerzyć możliwości wyszu-
kiwania, uwzględnić zasoby 
tysiący fotografii konstrukcyj-
nych i przedkonstrukcyjnych, 
a także zintegrować pliki CAD 
z istniejącą geograficzną bazą 
danych Esri.
Istnieje wiele scenariuszy, 
w których istniejące pliki CAD 
są potrzebne do utworzenia 

nowego projektu. Rysunki 
skrzyżowań mogą zostać po-
nownie wykorzystane podczas 
pracy nad kilkoma odcinkami 
ulic. Aktualne modele projek-
towe można opublikować na 
potrzeby przetargów dotyczą-
cych naprawy infrastruktury. 
Możliwość lokalizowania ry-
sunków lub znajdowania zdjęć 
pozwala zaoszczędzić tysiące 
dolarów. Jeśli nie można zlo-
kalizować istniejącego rysun-
ku CAD, trzeba utworzyć no-
wy model projektowy od zera. 
Miasto zaoszczędzi mnóstwo 
pieniędzy, jeśli projekty bę-
dą rozpoczynane z wykorzy-
staniem wszystkich aktualnie 
dostępnych zasobów CAD. 

Na podst. materiałów  
Bentley Systems
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P rzetworzona do wersji elek-
tronicznej dokumentacja 

techniczna sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej, schematy 
wewnętrzne obiektów, szkice 
z przeprowadzonych inspek-
cji, zdjęcia czy wizualizacje 3D 
w środowisku Project Wise do-
stępne są z poziomu zinteg
rowanego interfejsu użyt-
kownika. System umożliwia 
także dostęp do informacji 
z poziomu mapy sieci wodo-
ciągowokanalizacyjnej. Źród
łem danych geoprzestrzen-
nych może być już wdrożony 
w przedsiębiorstwie system 
GIS dowolnego producenta 
(np. Esri, MapInfo, Bentley) 
lub – w przypadku jego bra-
ku – wektorowe mapy podkła-
dowe prezentujące infrastruk-
turę sieciową.

>Czego oczekują 
działy techniczne
Większość pracowników na co 
dzień styka się z tymi samymi 
problemami: duża część doku-
mentacji jest przechowywana 
w postaci tradycyjnej (papiero-
wej), odnalezienie konkretnej, 
szczegółowej informacji jest 

ProjectWise
– dokumentacja techniczna pod kontrolą

dość czasochłonne, a przy dłu-
gotrwałej pracy nad projektem 
trudno jest zapanować nad ko-
lejnymi wersjami dokumenta-
cji i znaleźć jej ostateczną po-
stać. Czy na etapie realizacji 
projektów wymiana dokumen-
tacji między: inwestorami, pro-
jektantami i innymi osobami 
mogłaby być sprawniejsza przy 
użyciu systemu informatyczne-
go? Odpowiedź jest oczywis
ta – prędzej czy później taka 
forma kooperacji zastąpi trady-
cyjnie kompletowane segrega-
tory z wydrukowaną dokumen-

tacją, której i tak spora część 
jest już dzisiaj przygotowywa-
na w postaci elektronicznej. 
Dodatkowym wyzwaniem dla 
zarządcy infrastruktury wo-
dociągowokanalizacyjnej jest 
integracja zasobów projekto-
wych w uzgodnionym standar-
dzie – tak by z wielu prowadzo-
nych projektów wyłonić jeden 
uwspólniony dla wszystkich 
obraz dokumentacji sieci. Jeś
li udaje się nam wypracować/
uzgodnić taki standard, jesteś
my już o krok od jego imple-
mentacji, a potem udostępnie-

nia w ProjectWise. System ten 
został zaprojektowany, aby za-
bezpieczyć elektroniczną do-
kumentację i usprawnić dostęp 
do niej dzięki: indeksacji prze-
strzennej danych, zapewnie-
niu wydajnych narzędzi do wy-
szukiwania, nadzoru, dostępu 
w procesie audytu oraz zauto-
matyzowaniu procesu publi-
kowania informacji zgodnie 
z przyjętymi standardami.
Z licznych ankiet przeprowa-
dzonych podczas spotkań 
technicznych oraz wdroże-
niowych w przedsiębiorstwach 
wodociągowokanalizacyjnych 
wyłania się kilka podstawo-
wych obszarów, których upo-
rządkowanie usprawnia co-
dzienną pracę. Są to przede 
wszystkim: łatwy dostęp do 
dokumentacji/informacji, wy-
miana tej informacji wewnątrz 
oraz na zewnątrz przedsiębior-
stwa, ochrona danych poprzez 
zarządzanie dostępem do do-
kumentacji, panowanie nad 

n Łatwy dostęp 
i możliwość wy-
dajnego zarzą-

dzania dokumentacją 
techniczną – zarówno 
związaną z aktualnymi 
przedsięwzięciami, jak 
i archiwalną – są niezwy-
kle istotne dla sprawnego 
funkcjonowania działów 
technicznych przedsię-
biorstw sieciowych. Posta-
ramy się opisać pokrótce 
wybrane zalety wdroże-
nia systemu zarządzania 
dokumentacją technicz-
ną Bentley ProjectWise 
na przykładzie branży wo-
dociągowo-kanalizacyjnej.

Rys. 1. Wyszukiwanie dokumentacji w kontekście przestrzennym – inwentaryzacja hydrantów

Rys. 2. Audyt nadzorowanych plików 
wraz z historią
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cyklem życia dokumentacji 
w różnych fazach: projekto-
wania, budowy oraz eksplo-
atacji infrastruktury sieciowej, 
zapewnienie mobilności pracy 
z dokumentacją w terenie.

>Kluczowe 
pliki projektowe 
pod nadzorem
Wiedza na temat tego, kto, co 
i kiedy opracował (a czego nie), 
jest bardzo często kluczem do 
zrozumienia aktualnej zawar-
tości dokumentacji, na pod-
stawie której podejmowane 
są konkretne decyzje. W Pro-
jectWise możliwe jest w do-
wolnym momencie uzyskanie 
odpowiedzi na następujące 
pytania: 
>Co stało się z konkretnym 
dokumentem? 
>Kiedy był poprawiany? Kto 
go zatwierdził? Kiedy był ska-
sowany? 
>Kto jako ostatni dokonywał 
w nim zmian? 
>Gdzie aktualnie znajduje się 
ten dokument? 
Wszystkie zebrane w ten spo-
sób informacje mogą oka-
zać się niezwykle istotne przy 
badaniu autentyczności do-
kumentu lub podczas pro-
stego procesu sprawdzania 
wiarygodnoś ci zawartych 
w nim danych i poszukiwania 
dodatkowych informacji. Jest 
to szczególnie ważne, jeśli do 
pracy z systemem dopuścimy 
zewnętrznych wykonawców.

>Udostępnianie 
zawartości
Dostęp do danych inżynierskich 
może być znacząco ułatwiony 
dzięki publikowaniu wybranych 
informacji w plikach o otwar-

tych formatach. ProjectWise 
umożliwia tworzenie papiero-
wych i elektronicznych zesta-
wów dokumentacji z wielu ory-
ginalnych danych zapisanych 
w różnych formatach. Można 
tworzyć wieloarkuszowe pliki 
Adobe PDF zawierające cechy, 
takie jak: zakładki, odnośniki 
i szczegóły warstw, powiązania 
z innymi dokumentami, załącz-
niki, pola na podpisy cyfrowe 
oraz – co szczególnie intere-
sujące – całe modele 3D, któ-
re można oglądać wraz z ani-
macją. Zestawy do drukowania 
(kolejny standard ułatwiający 
pracę) można definiować, prze-
chowywać, udostępniać i na ich 
podstawie przeprowadzać za-
awansowane raportowanie sta-
nu projektu.

Rys. 5. Analiza aktualności doku-
mentacji mapowej wraz z obsza-
rami pokrycia na tle informacji GIS

>Nie wszystko
zawsze dla wszystkich
Możliwość zamodelowania 
ścieżek obiegu dostępu do 
dokumentacji zgromadzonej 
w repozytorium ProjectWise 
uwidacznia swoje zalety przy 
wspólnej pracy nad projektem 
różnych jednostek. Na rys. 4 
zaprezentowano kolejne kroki 
przykładowego obiegu dla pro-
cesu inwestycyjnego, przez któ-
re przechodzi całość dokumen-
tacji. Ustawienie poziomów 
dostępu dla konkretnych pra-
cowników powoduje na przy-
kład, że dział odpowiedzialny 
za budowę ma dostęp edycyj-
ny do dokumentacji inwestycyj-
nej tylko w krokach 4 oraz 5, 
a w kroku 6 (eksploatacja) po-
siada tylko dostęp do odczytu.

>Mapa integruje 
dokumentację 
techniczną
Możliwość automatycznego 
lub ręcznego powiązania do-
kumentacji z płaskim układem 
odniesień przestrzennych to 
niewątpliwa przewaga Project
Wise nad konkurencją. System 
doskonale radzi sobie z wyszu-
kiwaniem informacji o zgroma-
dzonej dokumentacji oraz wi-
zualizuje wyniki wyszukiwania 
na zdefiniowanej mapie. Po-
zwala przy tym na integrację 
treści dokumentów wektoro-
wych i rastrowych w posta-
ci różnych formatów graficz-
nych. Każdy dokument może 
mieć przypisaną lokalizację 
w przestrzeni, która będzie dy-
namicznie przeliczana i wizu-
alizowana w układach współ-
rzędnych geodezyjnych. Jako 
kluczową zaletę należy trak-
tować umiejętność automa-
tycznego odczytania położe-
nia dla formatów plików CAD/
GIS/GEORASTER.

>Podsumowanie 
ProjectWise dostarcza firmom 
licznych korzyści, takich jak:
>wydajne i przyjazne śro-
dowisko wyszukiwania in-
formacji, łączące elemen-
ty zapytań wg metadanych, 
atrybutów opisowych i relacji 
przestrzennych,
>otwartość na dowolne for-
maty dokumentacji projektowej 
(DWG, SHP, współpraca z bazą 
danych Oracle, Microsoft),
>wielostanowiskowy i rów-
noległy dostęp do dokumenta-
cji technicznej oraz informacji 
przestrzennej,
>wyeliminowanie groma-
dzenia lokalnych kopii doku-
mentów poza systemem oraz 
wielu równolegle wykorzysty-
wanych wersji tych samych 
dokumentów,
>otwartość na współpracę 
z jednostkami zewnętrznymi 
(m.in. samorządy, instytucje 
państwowe, firmy projektowe).

Adrian Baranowski,  
Tomasz Targowski

SHH Sp. z o.o.

Rys. 3. Udostępniany format końcowy projektu – inteligentny PDF

Rys. 4. Zdefiniowane etapy zatwierdzania dokumentacji w procesie inwes
tycyjnym
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