
BIMx. 
Instrukcja pobierania darmowej 
wersji aplikacji i zakupu wersji PRO. 

Pomoc BIMx Desktop Viewer:
GRAPHISOFT  

BIMx https://help.graphisoft.com/bimx-desktopviewer/pl

https://help.graphisoft.com/bimx-desktopviewer/pl


Zanim zaczniesz: 
1. Upewnij się, że posiadasz Graphisoft ID. Dzięki niemu możesz 

publikować swoje modele bezpośrednio z Archicada na serwer BIMx 
Model Transfer. Dla klientów SSA/Forward dostępna jest dodatkowa 
prywatna przestrzeń na serwerze. 

https://graphisoftid.graphisoft.com/#/login 

2. Zdecyduj na jakim urządzeniu chcesz używać BIMx. Aplikacja dostępna 
jest w dwóch wersjach: 

- na urządzenia mobilne (smartfony i tablety) obsługiwane przez 
systemy iOS i Android 

- na komputery w systemach operacyjnych macOS oraz Windows 

3. Pamiętaj, że aplikacja na komputery posiada ograniczenia w stosunku 
do wersji mobilnej (np. brak trybów cieniowania). 

4. Upewnij się, że Twoje urządzenie spełnia aktualne wymagania 
systemowe dla BIMx: 

https://graphisoft.com/resources-and-support/system-
requirements#BIMx-system-requirements 
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Krok po kroku - urządzenia mobilne: 

1. Uruchom aplikację App Store na iOS lub Sklep Google Play na 
Androidzie. 

2. Wyszukaj aplikację BIMx w polu wyszukiwania (w systemie Android 
przejdź najpierw do zakładki aplikacje). 

3. Z listy wyszukanych aplikacji wybierz BIMx (BIMx Legacy to starsza 
wersja aplikacji, a BIMx Lab to aplikacja testowa). 

4. Kliknij Pobierz a następnie Instaluj na iOS lub Zainstaluj na Androidzie. 
5. Po pobraniu i zainstalowaniu możesz zacząć używać BIMx. 

multibim.pl Strona  z 3 6 v1.0



Krok po kroku - komputery: 

1. Wejdź na stronę: https://graphisoft.com/solutions/bimx 
2. W sekcji „Download BIMx apps” wybierz Desktop 

3. Kliknij „Download” pod symbolem swojego systemu operacyjnego. 

4. Zostanie pobrany plik instalacyjny z rozszerzeniem .dmg lub .exe. 
5. Uruchom pobrany plik i zainstaluj aplikację. 
6. Po zainstalowaniu możesz zacząć używać aplikacji. 
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Krok po kroku - zakup wersji PRO: 

1. Uruchom aplikację BIMx na swoim urządzeniu mobilnym. 
2. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym, górnym rogu ekranu. 

3. Wybierz „Sklep BIMx” 

multibim.pl Strona  z 5 6 v1.0



4. Wybierz interesujący Cię model subskrypcji i zatwierdź płatność. 

5. Korzystaj z dodatkowych funkcji wersji PRO. 

Kontakt ze wsparciem: 
‣ wsparcie@multibim.pl
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