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Įmonė Datacomp Sp. z o.o. yra 
programos, skirtos pagrindinai 
statybos ir pramonės sektoriui, 
gamintoja ir tiekėja. Siūlome savo  
ir kelių kitų savo srityje pirmaujančių 
įmonių programinę įrangą.

Nuo kelių metų intensyviai 
investuojame į BIM technologiją 
ir rengiant sąmatas, sąnaudų 
skaičiavimus bei grafikus statybos 
sektoriui siūlome originalius BIM 4D 
ir 5D sprendimus OpenBIM aplinkoje.
Gamybą remiančių sprendimų srityje 
siūlome šiuolaikines ir unikalias 
programas, tame tarpe skirtas tiksliam 
gamybos planavimui. 

Teikdami autorinių sprendimų paketą 
remiame viešųjų pirkimų procesą.

Bendradarbiaudami su partneriais 
šalyje ir užsienyje siūlome sistemą 
instaliacijų projektavimui. CAD/CAM 
įrankiai mašinų projektavimui bei 
remiantys gamybos procesą, platus 
programų rinkinys pramoniniam 
montavimui ir dokumentų valdymo 
sistema.

Taikome naujausias programinės 
įrangos gamybos technologijas. 
Sujungę tai su didžiule patirtimi  
ir žiniomis gauname aukštą mūsų 
programinės įrangos kokybę.

www.bimestimate.eu

http://www.datacomp.com.pl


Įmonės Datacomp Sp. z o.o. pasiūloje yra taip pat kiti produktai 
skirti statybos sektoriui:

BIM Vision, tai nemokama IFC 
modelių naršyklė. Jos dėka galima 
peržiūrėti virtualius pastatų 
modelius, sukurtus CAD įrankų 
pagalba: pvz. Revit, Archicad ir pan. 
be poreikio turėti licenciją šioms 
programoms arba turėti atskiras 
naršykles, kurias siūlo kiekvienas 
programinės įrangos gamintojas. 

www.bimvision.eu

MetriCAD, tai nuo bet kokios CAD 
aplinkos nepriklausoma programa, 
padedanti rengiant sąmata 2D 
dokumentacijos pagrindu. Ši 
dokumentacija gali būti DWG, DXF 
arba neesant kitai galimybei, rastro 
pagrindo forma.
 

www.metricad.com.pl

PDF KOSZTORYS, tai modernus 
įrankis, kurio dėka nereikia ranka 
perrašinėti sąmatos turinio užrašyto 
PDF (failas *.pdf sukurtas kaip 
spausdintuvo spausdintas pdf 
dokumentas arba sukurtas sąmatas 
rengiančių programų) bet kokiai 
sąmatas kuriančiai sistemai arba 
skaičiuoklei. 

www.pdfkosztorys.pl

SiteMaster BIM padeda parengti 
sąmatas bei sukurti tikslią IFC objekto 
struktūrą BIM projektui, apriboja 
arba eliminuoja vėliau būtiną atlikti 
modeliavimą biure. Dėl tiesioginio 
duomenų siuntimo pagreitina 
matavimo darbus 2D ir 3D.

www.sitemasterbim.pl
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BIMestiMate  
- pirmasis įrankis, kuro dėka galimas sąmatavimas, sąnaudų 
skaičiavimas ir grafikų sudarymas tiek tradicine technika, kaip ir 
BIM technologijoje.

Statybos rinka šiais laikais keičiasi neįprastai dinamiškai. Visų investicinio 
proceso dalyvių lūkesčiai kokybės gerinimo, našumo padidinimo bei išlaidų, 
susijusių su planuojamos investicijos įgyvendinimu, optimizavimo srityje 
auga. Visa tai natūraliu būdu skatina tiek investuotojus, rangovus, kaip ir 
projektuotojus naudoti šiuolaikines technologijas ir pakeisti požiūrį į investicinį 
procesą. Komunikacijos gerinimas ir investicijos integravimas, tai nauja statybos 
plėtros tendencija. Tokius sprendimus suteikia BIM technologija.

Pagrindinės naudos, kokias teikia jos naudojimas, tai:

• Greitesnė ir pilna informacija, kuri gali būti panaudojama visuose 
investicinio proceso etapuose.

• Geresnis projektas - dėka to, kad modelyje galima atlikti įvairiapusiškus 
bandymus ir simuliacijas, projektiniai sprendimai gali būti išanalizuoti 
nuo pagrindų.

• Variantinės analizės laiko sutrumpinimas nuo pradinio modelio iki 
rezultato leidžia efektyviai įvesti į projektą novatoriškus sprendimus.

• Dėl išlaidų kontrolės ankstyvajame projekto etape ir visame objekto 
gyvenimo cikle, išlaidos tampa numatomos ir geriau skaičiuojamos.

• Skaitmeniniai modelio duomenys įvesti per paskiras sritis gali būti 
panaudoti tolimesniuose investicijos etapuose, pvz. gamybos procese, 
taip kaip tai nuo seno daroma pramonės sektoriui CAD/CAM sistemose. 
Šie duomenys gali būti panaudoti statybos eksploatavimui, statinio 
(nekilnojamo turto) išteklių valdymo sistemose, taip pat BMS sistemose.

• Tiksli ir automatiška vizualizacija padeda investuotojams geriau 
susipažinti su statiniu: pagerėja klientų aptarnavimo kokybė.

www.bimestimate.eu
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BIMestiMate - inovacijos
BIMestiMate yra atsakymas į augančius statybos sektoriaus poreikius. Tai pirmas 
novatoriškas įrankis statybos darbų įkainojimui dirbant BIM technologijoje. 
Statybos investicijos išlaidų apskaičiavimas yra viena iš sričių, kurioje galima 
panaudoti BIM technologijos savybes tiksliam ir grietam įkainojimui.

Įkainojimo metodas panaudojant BIM technologiją sutrumpina supaprastinto ir 
tikslaus apskaičiavimo, vadovaujantis duomenimis parsisiųstais iš BIM modelio, 
laiką. Tai svarbu atliekant modelio tikrinimą, kuomet galima efektyviai panaudoti 
ryšį tarp įvedamo pakeitimo ir jo kainos. BIMestiMate turi atvirą struktūrą ir 
gali naudotis modeliais parengtais pasirinktose sistemose suderinamose su 
BIM. Nuskaito, pristato (yra vizualizacijos galimybė) ir padeda analizuoti BIM 
modelius išsaugotus IFC formatu.

Kam?
Programa skirta sekantiems investicinio proceso dalyviams, statybos darbų 
išlaidų apskaičiavimo ir optimizavimo srityje, nuo Investuotojo iki Pagrindinio 
rangovo. Buvo sukurta su mintimi apie reikliausius vartotojus ir efektyvų 
bendradarbiavimą tarp paskirų proceso šalių.



www.datacomp.com.pl

www.bimestimate.eu

• skaityti BIM modelius IFC formate,
• apskaičiuoti ir optimizuoti statybos darbų išlaidas atsižvelgiant į BIM 

modelio duomenis,
• pristatyti pasirinktus elementus arba visą modelį pagal parengtą projektą 

visiems sektoriams, atsižvelgiant į sluoksnių, aukštų, elemento tipo rūšis 
ir pan.,

• nuosavo variklio dėka apskaičiuoti elementų tūrį, pagrindą ir ilgį,
• greitas ir tikslus darbų kiekio sąmatos sudarymas,
• grafiko generavimas remiantis sąmatų kiekiais,
• projekto pakeitimų stebėjimas ir valdymas,
• ąmatos pozicijų vizualizacija 3D modelyje,
• darbas viename ekrane arba darbo vietoje su dviem monitoriais - 

viename klasikinė sąsaja, kitame - grafinė sąsaja: abi sąsajos abipusiškai 
integruotos.

BIMestiMate suteikia galimybę:



SĄMATAVIMAS
BIM technologija suteikia galimybę pilnai automatizuoti sąmatavimo veiksmus 
dėl to, kad visi statybos elementai (struktūriniai ar apdailos) yra numatyti 
paskaičiavimuose sąmatavimo, medžiagų bei technologinių duomenų forma. 
BIMestiMate su duomenims sąmatoje ir atvirkščiai. Tai padeda automatiškai, 
intuityviai bei tiksliai parengti modelio elementų sąmatas (sienas, perdangas, 
atramas, pagrindus ir pan.) vienu metu juos atspindėti paskirose darbų sąmatos 
pozicijose. Sistema eliminuoja klaidas apibrėžiant darbų kiekį, kurios yra 
pagrindinė neteisingo vertės nustatymo priežastis bei daugiausia sutrumpina 
laiką reikalingą darbų sąmatai parengti.

Darbų sąmata BIMestiMate per 10 minučių? - Taip.

1 žingsnis -  BIM modelio įkėlimas.
2 žingsnis -  Modelio tikrinimas paskirų darbų tipų atitikimo atžvilgiu.  
              Darbų rūšių ir jų elementų bei jų matavimo vienetų              
             pavadinimų suderinamumas.
3 žingsnis -  Automatinis darbų kiekio iš modelio elementų parsisiuntimas.
4 žingsnis -  Darbų sąmatos struktūros apibrėžimas vadovaujantis 
   duomenimis užrašytais BIM modelyje. Vaizdas gali būti 
  pristatomas pagal: tipus, sluoksnius, sritis.
5 žingsnis -  Sąmatavimo pozicijų eilės nustatymas.
6 žingsnis -  Vienetinės kainos nustatymas pagal parengtą darbų sąmatą.

www.bimestimate.eu
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SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS
Sistema pasižymi našia ir skaidria sąmatos rengimo metodologija. Suteikia 
galimybę į parengtą sąmatą perkelti sąmatas gautas tiesiai iš virtualių BIM 
modelių - pastatų, instaliacijų, inžinerinių objektų - ir greitą bei tikslų įkainojimą 
bet kuriame statybinės investicijos etape.

Turint sąmatą bei elemento aprašymą galima pasirinkti vieną iš kainos 
skaičiavimo galimybių:

• kainą gautą pagal savo analizes įrašyti „ranka”,
• įkainoti pagal kainų biuletenius prieinamus rinkoje, programa 

bendradarbiauja su visomis populiariomis rinkoje prieinamomis kainų 
biuletenių bazėmis,

• atlikti tikslų įkainojimą remiantis sąmatavimo sistemos ištekliais (KNR ir 
tikslūs RMS kainoraščiai).

Rezultatas yra vienetinė paskiro tipo elemento kaina. Visi tokio tipo elementai 
bus automatiškai įkainoti pagal apskaičiuotą vienetinę kainą ir sąmatinius 
kiekius parsisiųstus iš BIM modelio.

BIMestiMate dėl BIM technologijos panaudojimo padeda tiesiogiai atlikti 
įvairias kaštų analizes remiančias sprendimų priėmimo procesą.

www.datacomp.com.pl
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GRAFIKŲ SUDARYMAS
Unikalus ir paprastai aptarnaujamas modulis, be nereikalingų priedų, bet 
turi įrengtą kritinį takelį - statybos sektoriui skirtą pasirinktį. Automatiškai 
apskaičiuoja užduočių vykdymo laiką panaudodama informaciją apie darbų 
kiekį, išteklius bei numatomą našumą. Remiantis nustatytais duomenimis 
staigiai sukuria Ganto grafiką, o tai ženkliai sutrumpina laiką skiriamą grafikui 
sudaryti.

Daugiau, programa padeda vartotojui nustatyti tikslumo lygį. Grafiką galima 
modifikuoti investicinio proceso metu įvairiuose jo etapuose bei spręsti apie 
paskirų darbų atlikimo eilę. Darbo rezultatai dalykiniam ir finansų grafikui yra 
pristatomi patrauklioje grafinėje formoje.

www.bimestimate.eu
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PAKEITIMŲ VALDYMAS
Ši pasirinktis yra puikus įrankis, padedantis kontroliuoti projektuotojų įvedamus 
pakeitimus sekančiuose darbo su modeliu etapuose. Šios funkcijos dėka esame 
pajėgūs ne tik identifikuoti pokyčius priklausomai nuo jų rūšių (parametrų 
pakeitimas, pašalinta, pridėta, savybių pakeitimas), bet taip pat įtraukti į išlaidų 
paskaičiavimus bei darbų grafiką.

PAKEITIMŲ valdymas šiandien yra paprastesnis, nei kada nors anksčiau. 
Pakeitimai darbų sąmatoje ir išlaidų paskaičiavime įvedami automatiškai 
remiantis kitomis BIM modelių perduodamomis duomenų schemomis.

www.datacomp.com.pl
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Sužinkoite daugiau apie BIMestiMate: 
www.bimestimate.eu 

contact@bimestimate.eu 

+48 12 412-99-77

Datacomp Sp. z o.o.

ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 24
30-232 Krokuva


