
Oprogramowanie dla konstruktora budowlanego

Konstruktor budowlany w czasie projektowania konstrukcji musi przeprowadzić wiele
żmudnych obliczeń. Do każdego kroku projektowania używa specyficznego
oprogramowania obliczeniowego, zgodnego z polskimi normami i przepisami.
Oprogramowanie z importu musi być też dostosowane do polskich norm. Dlatego w tym
segmencie oprogramowania dominują polscy producenci. Mamy blisko 200 programów
wspomagających pracę projektanta budowlanego. Jest to bardzo duża liczba, świadcząca
głównie o rozdrobnieniu tego rynku. Wśród tych 200 sztuk zaledwie kilka stanowią

programy importowane. Rynek użytkowników to blisko 20 tysięcy czynnych zawodowo
inżynierów. Projektowanie budowlane ma swoją specyfikę autor ponosi odpowiedzialność
cywilną i karną za projekt. Oznacza to, że w przypadku popełnienia błędu inżynier np. traci
prawo do wykonywania zawodu, a w skrajnych sytuacjach może trafić do więzienia.

Z drugiej strony, firma dostarczająca program pisze na
pierwszych stronach instrukcji o nieponoszeniu
odpowiedzialności za błędy programu. W takiej sytuacji,
co jest zrozumiałe, projektanci podchodzą do programów
z pewną nieufnością. Wiedzą, że za błędy programów
konsekwencje ponoszą użytkownicy, a nie autorzy. Nie
ma też w Polsce instytucji nadającej programom licencję
stosowania w projektowaniu, która by chociaż częściowo
ponosiła ryzyko błędnych obliczeń. Odpowiedzialność za
wybór programu ponosi użytkownik. Ma to dość
zaskakujący skutek. Projektant długo testuje program, a
potem bardzo niechętnie go zmienia.

Niemniej 200 programów na rynku to o wiele za dużo.
Wśród tych dwóch setek jest zaledwie kilkanaście
programów, które mają charakter ogólnopolski.

Co jest przyczyną tak dużej liczby wykorzystywanych programów? Główną przyczyną jest
ułomność tego segmentu rynku. Ułomność, która objawia się przede wszystkim brakiem
dużych producentów lub dystrybutorów, którzy mają zorganizowaną profesjonalną sieć
obsługi klienta. Handel oprogramowaniem inżynierskim wymaga dużej wiedzy
merytorycznej wszystkich stron układu. Skutkiem słabego systemu sprzedaży jest brak
promocji dobrych programów, które nie mogą przebić się na rynku. Brakuje firm,
dostawców oprogramowania, które docierają do końcowego użytkownika z odpowiednią
informacją i z odpowiednimi argumentami.

Klasyczne funkcje modelu sprzedaży pośredniej są w tym segmencie pomieszane:
producent jest też dystrybutorem i dealerem, dystrybutor konkuruje z producentem i nie ma
swoich dealerów jest po prostu końcowym sprzedawcą, a pojęcie "dystrybutor" wprowadza
się dla podkreślenia ważności sprzedawcy.

Brakuje przede wszystkim poprawnie funkcjonujących dystrybutorów. Przy dość małej



sprzedaży funkcję tę powinien pełnić producent. Nie można znaleźć w Polsce producenta,
który by rozumiał sens organizacji modelu sprzedaży.

Od 2 3 lat są na rynku profesjonalne produkty zagraniczne, przygotowane częściowo lub w
pełni zgodnie z wymogami polskich norm. Mimo dużej wartości merytorycznej, programy
te są dość słabo wypromowane. Okazuje się, że przedstawicielstwa zagranicznych
producentów w Polsce przejęły styl i model działania rodzimych firm i nie kwapią się z
budowaniem profesjonalnego systemu sprzedaży.

Szkoda że na prawdziwy rynek programów inżynierowie budowlani muszą poczekać
jeszcze kilka lat.
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