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Twórz niezwykłe projekty
dzięki cyfrowemu prototypowaniu
Pakiet Product Design Suite to sposób na tworzenie innowacyjnych
projektów i szybsze wprowadzanie ich na rynek
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Pakiet Autodesk® Product Design Suite 2016 to to
wszechstronne rozwiązanie do cyfrowego projektowania, które zawiera narzędzia do tworzenia projektów, symulacji, wizualizacji 3D, obejmujące cały
proces inżynieryjny. Możliwość tworzenia cyfrowych
prototypów oznacza tworzenie lepszych produktów,
przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji
i szybszym wprowadzeniu ich na rynek.

Innowacyjność
Tworzenie innowacyjnych produktów jest możliwe
dzięki zintegrowanemu pakietowi narzędzi, który
pomaga sprawnie przekazywać informacje i sprostać
wyzwaniom na każdym etapie procesu inżynieryjnego, od etapu tworzenia projektu poprzez symulację
i wizualizację. Twoje produkty staną się konkurencyjne, uzyskując elementy estetyki przemysłowej, za
pomocą szerokiej gamy narzędzi do modelowania.

Testowanie
i sprawdzanie
poprawności
Projektowanie bez ograniczeń
Wykorzystując szeroki zestaw współdziałających, łatwych w użyciu narzędzi do projektowania, zespoły
projektowe mogą pracować bardziej kreatywnie
i zarządzać procesami w efektywny sposób. Dzięki
projektowaniu koncepcyjnemu konieczność wprowadzania zmian w projekcie jest dużo mniejsza.
Korzystanie z uniwersalnych narzędzi poprawia
współpracę we wszystkich fazach rozwoju projektu.

Wyższa jakość produktu i niższe koszty
Optymalizacja i weryfikacja działania produktu,
jeszcze przed jego wykonaniem. Dzięki usługom
w chmurze Autodesk® 360 i zintegrowanym narzędziom symulacyjnym, pakiet Product Design Suite
pomaga zmniejszyć ryzyko występowania błędów,
sprawdzać poprawność założeń projektowych na
każdym etapie projektowania oraz wybrać najlep-

sze materiały pod kątem wyglądu i kosztów. Ścisła
integracja z oprogramowaniem do projektowania 3D
sprawia, że wykonywanie symulacji podczas całego
procesu projektowania jest opłacalne.

Wspólne zarządzanie danymi
Unikanie powielania działań i zarządzanie danymi
projektowymi staje się możliwe dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania danymi. Autodesk
zapewnia scentralizowane oprogramowanie do
zarządzania danymi, które umożliwia grupom
roboczym bezpieczne przechowywanie i zarządzanie
danymi projektowymi i związanymi z nimi dokumentami. Zautomatyzowane i skojarzone listy części oraz
zestawienia komponentów (BOM) są automatycznie
aktualizowane zgodnie ze zmianami w projekcie,
a cyfrowe modele mogą być udostępnianie członkom zespołu, klientom i dostawcom.

Innowacyjne projekty, współpraca między zespołami i tworzenie
atrakcyjnych prezentacji

Pakiet Autodesk® Product Design
Suite Ultimate 2016
zawiera oprogramowanie:
Autodesk® Inventor® Professional
Autodesk® AutoCAD®
Autodesk® AutoCAD® Mechanical
Autodesk® AutoCAD® Electrical
Autodesk® AutoCAD® Raster Design
Autodesk® Navisworks® Manage
Autodesk® Navisworks® Simulate
Autodesk® ReCap™
Autodesk® Alias® Design
Autodesk® 3ds Max®
Autodesk® Showcase ®
Autodesk® Vault Basic
Dodatkowe korzyści w ramach usług
w chmurze*:
Renderowanie w usłudze Fusion 360 Ultimate
Mockup 360
Autodesk Remote
Photo to 3D

Pakiet Autodesk® Product Design
Suite Premium 2016
Autodesk® Inventor®
Autodesk® AutoCAD®
Autodesk® AutoCAD® Mechanical
Autodesk® AutoCAD® Raster Design
Autodesk® Navisworks® Simulate
Autodesk® ReCap™
Autodesk® 3ds Max®
Autodesk® Showcase ®
Autodesk® Vault Basic
Dodatkowe korzyści w ramach usług
w chmurze*:
Autodesk® Fusion 360™
Rendering
Autodesk® Mockup 360™
Autodesk® Remote™
Photo to 3D

Komunikowanie koncepcji
projektowych
Pakiet Autodesk Product Design Suite pomaga łatwo
tworzyć i udostępniać gotową dokumentację produkcyjną ze sprawdzonym cyfrowym prototypem oraz
pozwala wykonać projekt w krótszym czasie i zmniejszyć
ryzyko występowania błędów. Możliwość przekształcenia danych projektowych w fotorealistyczne renderingi
i animacje kinowej jakości, zapewnia przewagę nad
konkurencją i pozwala zaprezentować klientom projekty
atrakcyjne wizualnie. Ponadto możliwość tworzenia
dużych cyfrowych makiet uwzględniających dane o łańcuchu dostaw usprawnia współpracę i recenzowanie
projektu przez zespół inżynierów.

Zintegrowane projektowanie
elementów mechanicznych
i elektrycznych
Product Design Suite pomaga przedsiębiorcom w pełni
korzystać z mechatroniki, umożliwiając im szybkie
tworzenie i prostą obsługę pojedynczego, cyfrowego
modelu. Ten model łączy zespoły mechaniczne i elektryczne przez gromadzenie wielobranżowych danych
projektowych ze wszystkich faz rozwoju. Model
cyfrowy symuluje kompletny produkt, dzięki czemu
inżynierowie mogą lepiej wizualizować, optymalizować
i zarządzać ich projektem zanim powstanie fizyczny
prototyp.
Pakiet Autodesk Product Design Suite dostępny w wersji Premium i Ultimate, zawiera niektóre lub wszystkie
z następujących programów (w lewej kolumnie broszury szczegółowa lista programów w pakiecie):
Autodesk Inventor
Oprogramowanie Autodesk® Inventor® to centrum
otwartego i spójnego systemu rozwoju produktów,
umożliwiające projektowanie z zastosowaniem profesjonalnych rozwiązań inżynieryjnych.
Autodesk Inventor Professional
Autodesk® Inventor® Professional przeznaczonych do
projektowania inżynierskiego i przemysłowego, obejmuje narzędzia do wykonywania zaawansowanych
symulacji produktu, projektowania systemów
trasowanych oraz tworzenia oprzyrządowania.
AutoCAD Mechanical
Oprogramowanie Autodesk® AutoCAD® Mechanical
zawiera wszystkie funkcje oprogramowania AutoCAD
oraz biblioteki znormalizowanych części i narzędzi, co
przyspiesza tworzenie i korektę elementów mechanicznych.

*

Wymagana subskrypcja Desktop lub Maintenance
Subscription

AutoCAD Electrical
Korzystanie z programu Autodesk® AutoCAD®
Electrical pozwala przyspieszyć tworzenie elektrycznych systemów sterowania dzięki narzędziom do automatyzacji typowych zadań CAD i bogatej bibliotece
znormalizowanych symboli.
AutoCAD Raster Design
Oprogramowanie Autodesk® AutoCAD® Raster Design
zawiera oparte na AutoCAD narzędzia do edycji
elementów rastrowych i konwersji grafiki rastrowej na
wektorową.
Produkty Autodesk Navisworks
Możliwość zintegrowania modeli z różnych źródeł
usprawnia współpracę członków zespołu i wykonywanie symulacji kolejności działań oraz ułatwia rewizję
projektu.
ReCap
Produkty i usługi z rodziny Autodesk® ReCap™
służące do rejestrowania rzeczywistości pomagają
użytkownikom tworzyć inteligentne modele.
Autodesk Alias Design
To oprogramowanie pozwala na umieszczenie elementów estetyki przemysłowej w cyfrowych prototypach,
a także ułatwia tworzenie powierzchni gotowych do
produkcji, przy użyciu narzędzi do modelowania stosowanych przez producentów samochodów i towarów
konsumpcyjnych.
Autodesk 3ds Max
To wielokrotnie nagradzane oprogramowanie pozwala
na tworzenie fotorealistycznych renderingów oraz
trójwymiarowych animacji o kinowej jakości, bez
ponoszenia kosztów potrzebnych na przygotowanie
prototypów fizycznych i sesji zdjęciowych.
Autodesk Showcase
Aplikacja pozwala szybko przekształcać dane CAD
w sugestywne ilustracje i interaktywne prezentacje,
które usprawniają proces przeglądania projektu.
Autodesk Vault Basic
Zapewnia większą kontrolę nad danymi projektowymi
dzięki oprogramowaniu do zarządzania procesem
tworzenia, symulacji i dokumentacji.

„Przy pomocy tego oprogramowania zbudowaliśmy większe,
szybsze i bardziej wydajne maszyny. Dzięki temu obecnie
tworzymy jedne z najlepszych maszyn na świecie.”
– Richard Mueller
Wiceprezes Wykonawczy / Partner
Osgood Industries.

Dowiedz się więcej lub dokonaj zakupu
Zyskaj dostęp do specjalistów z całego świata, którzy zapewniają ekspercką wiedzę,
głębokie zrozumienie branży oraz korzyści wykraczające poza możliwości oprogramowania.
W celu otrzymania licencji na oprogramowanie pakietu Autodesk Product Design Suite,
skontaktuj się z Autoryzowanym Sprzedawcą Autodesk. Znajdź sprzedawcę Autodesk
w Twojej okolicy: www.autodesk.pl/reseller

Autodesk Education
Firma Autodesk oferuje uczniom i nauczycielom dostęp do różnorodnych materiałów
szkoleniowych (w tym do darmowego* oprogramowania, programów nauczania,
materiałów szkoleniowych i innych źródeł), co umożliwia odpowiednie przygotowanie do
profesjonalnej pracy w środowisku projektowym. Każdy może uzyskać fachowe porady na
stronie Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk (ATC®) i potwierdzić swoje
umiejętności otrzymując certyfikat Autodesk Certification. Dowiedz się więcej na:
www.autodesk.pl/education

Subskrypcja Autodesk Maintenance Subscription
Subskrypcja Autodesk® Maintenance Subscription dla pakietu Product Design Suite.
Subskrypcja Maintenance Subscription obejmuje najnowsze wersje produktów, elastyczne
licencjonowanie, usługi w chmurze i pomoc techniczną.** Dowiedz się więcej na:
www.autodesk.com/account

Autodesk 360
Oparta na chmurze platforma Autodesk® 360 zapewnia dostęp do wielu narzędzi i usług
pozwalających na rozszerzenie procesu projektowania poza tradycyjne rozwiązania.
Usprawnij pracę, współpracuj efektywniej i ciesz się możliwością szybkiego dostępu
i udostępniania swoich projektów zawsze i wszędzie.*** Dowiedz się więcej na:
www.autodesk.com/autodesk360

*Bezpłatne produkty podlegają warunkom umowy licencyjnej użytkownika końcowego, dołączonej do oprogramowania.
**Niektóre korzyści wynikające z posiadania Subskrypcji Autodesk nie są dostępne dla wszystkich produktów,
we wszystkich językach i/lub we wszystkich regionach geograficznych. Elastyczne licencjonowanie oprogramowania,
obejmujące również prawa do korzystania z poprzednich wersji oprogramowania oraz uprawnienia do użytku domowego, podlega określonym wymogom.
Zdjęcia (z wyjątkiem zdjęcia na pierwszej stronie) zostały udostępnione dzięki uprzejmości Osgood Industries.
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