
Ezzel a gyűjteménnyel a könnyen érheti el a termék- és üzemtervezéshez 
szükséges legfontosabb Autodesk-szoftvereket.

Alkosson nagyszerű termékeket

Ügyvezető

Jobb eredmények elősegítése 

Nagyobb érték ugyanannyi pénzért
Az Autodesk szoftveres megoldásainak gyűjteményben 
történő megvásárlásával jelentős költséget takaríthat 
meg.

Támogassa vállalkozását ma és a jövőben 
Az iparágában használt legalapvetőbb Autodesk-
szoftverek széles választékának elérésével 
alkalmazkodhat a változó üzleti igényekhez – 
miközben a folyamatosan megjelenő új kiadások 
és termékfejlesztések még tovább javítják a 
munkafolyamatokat.

A működési költségek hatékonyabb kezelése
A legtöbb felhasználó igényeit kielégítő, rugalmas 
technológiagyűjteményre való szabványosítás révén 
csökkentheti az (informatikai és beszerzési) költségeket. 

Informatikai vezető

Intelligensebb 
szoftverfelügyelet
A szoftverfelügyelet leegyszerűsítése
Zökkenőmentesebbé teheti az üzembe helyezést 
és a szoftverfelügyeletet az Autodesk-termékek és 
-szolgáltatások szabványosított gyűjteményével.

A beszerzési folyamat egyszerűbbé tétele
Kiküszöbölheti a felesleges papírmunkát és 
beszerzési ciklusokat, ha olyan gyűjteményt 
választ, amely a felhasználók által (most és a 
jövőben) igényelt összes technológiát tartalmazza. 

Az informatikai költségek optimalizálása
Az Autodesk szoftveres megoldásainak 
gyűjteményben történő megvásárlásával jelentős 
költséget takaríthat meg – így a felhasználók 
további technológiákhoz férnek hozzá az 
informatikai költségek csökkentése mellett. 

A terméktervezési gyűjteménybe egyéb szoftverek mellett olyan kulcsfontosságú termékek tartoznak, mint az Inventor 
Professional, az AutoCAD és a Navisworks Manage Látogasson el a www.autodesk.com/productdesign címre a 
terméktervezési gyűjteményben szereplő termékek teljes listájáért. 

A megfelelő eszközök beszerzése 

Termékeit a legújabb tervezési és 
mérnöki eszközökkel, köztük az 
Inventor® és az AutoCAD® szoftverrel 
alkothatja meg – egyetlen csomagból. 

Összekapcsolt munkafolyamat

Összeállíthatja terméke önálló, teljes 
definícióját olyan alkalmazásokkal, 
amelyek képesek más szakágak és 
szoftverek adatainak hivatkozására 
és frissítésére, ami elősegíti a 
csapatok közötti együttműködést, és 
megkönnyíti az összetettség kezelését.

Készüljön fel a jövőre!

Hozzáférhet a legújabb felhőalapú 
tervezőeszközökhöz, és felkészülhet a 
dolgok megalkotásának jövőjére a  
Fusion 360-nal.
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