
Hozzon létre nagyszerű termékeket 
a professzionális mérnöki eszközök 
segítségével!



 További információ: www.autodesk.hu/products/inventor/overview

“Az Inventor segítségével az egész terve-
zés megtervezhető az elejétől a végéig, 
így csökkenthetők a hibalehetőségek.”” 
–Jia-Qi Wang

Tervező
Harbin Boiler Factory

Az Autodesk Inventor használata a 
termékfejlesztésben versenyelőnyt 
jelent

A következő kihívásokkal küzd: 

■ A terméktervező csapatoknak növelniük 
kell az innovációt, miközben csökken-
teniük kell a piacra kerülési időt.

■ A tervezők attól tartanak, hogy 
elvesznek a meglévő DWG™ formátum-
ban tárolt tervadatok.

■ A tervezőknek optimalizálniuk kell a ter-
mék teljesítményét, és fizikai prototípu-
sok készítése nélkül kell pontos tervezé-
si döntéseket hozniuk.

■ A további munkafolyamatokban részt 
vevő felhasználók gyártásra kész rajzok 
gyors létrehozását követelik meg.

■ A tervezők nem tudják könnyedén meg-
találni és újrafelhasználni a terveket.

■ Túl sokáig tart a csővezeték- és ká-
belezési tervek elkészítése.

■ Egyetlen integrált megoldásban kell ösz-
szetett alkatrészeket és összeállításokat, 
valamint az ezek gyártásához szükséges 
tervezni.

10 érv az Autodesk Inventor megvásárlá-
sa mellett

■ A Shape Generatorral a lehető legjobb és 
leghatékonyabb tervek építhetők fel.

■ Nyílt és összekapcsolt munkafolya-
matot kínál a nem Inventorból származó 
adatokhoz. 

■ Parametrikus, közvetlen és szabad-
formájú modellezésre, valamint vázlat-
készítésre is képes.

■ Jobb teljesítményt nyújt a nagy 
összeállítások és rajzok kezelésekor.

■ A szabályalapú tervező- és automatizáló 
eszközök felgyorsítják a tervezést.

■ Fejlett eszközökkel segíti a látványter-
vezést, az illusztrációkészítést és az 
animációt.

■ Az alkatrészlisták és darabjegyzékek au-
tomatikusan készülnek, és asszociatívak.

■ Könnyen használható mozgásszi-
mulációs és terheléselemzési eszközöket 
tartalmaz.

■ Gyorsan és pontosan egészítheti ki a 3D 
terveket vezetékrendszerekkel, csövek-
kel és csővezetékekkel.

■ Az Inventor az Autodesk Vault szoftver 
révén integrált adatkezelést is biztosít. 

Gyorsabban készíthet innovatív termékeket
Az Autodesk Inventor olyan professzionális minőségű mérnöki megoldásokat 
kínál 3D gépészeti tervezéshez, szimulációhoz, szerszámkészítéshez és tervezési 
kommunikációhoz, amelyek segítségével a termékfejlesztési munkafolyamatokkal 
költséghatékonyan tervezhet nagyszerű termékeket rövidebb idő alatt. Az Autodesk 
Inventor az Autodesk termékfejlesztési megoldásának alapja. Az Inventor modellje egy 
olyan, pontos 3D digitális modell, amelyen a munka során végig ellenőrizheti a terv 
alakját, illeszkedését és funkcionalitását, így sokkal kevésbé van szükség a terv fizikai 
prototípusokkal való tesztelésére.

Azáltal, hogy a termékeket digitálisan tervezi, jeleníti meg és szimulálja, az Inventor 
szoftverrel hatékonyabban kapcsolódhat, csökkentheti a hibák számát, és gyorsabban 
alkothat nagyszerű termékterveket.

Jobb tervezési együttműködés és 
kommunikáció
Csökkentheti a mérnöki változtatási 
kérelmekkel összefüggő hibákat a gyártás 
előtt, mivel közvetlenül a jóváhagyott 3D 
digitális modell alapján hozhatja létre 
a gyártási dokumentációt. Az Inventor 
szorosan integrálható az Autodesk® Vault 
szoftverrel, amely hatékony és biztonságos 
adatcserét biztosít a tervezésért és 
gyártásért felelős csapatok között, és 
már a tervezés korai fázisában segíti az 
együttműködést. Az AnyCAD technológia 
közvetlen, asszociatív kapcsolatot biztosít 
a STEP, a Catia, a Solidworks, az NX, a 
PTC CREO, a Wildfire, az Autodesk Alias 
és az AutoCAD, illetve az Inventor között, 
így nincs szükség a fájlok fordítására. Az 
AnyCAD technológia lehetővé teszi az 
együttműködést a többféle CAD szoftvert 
használó tervezői környezetekben.

A lehető legjobb tervet készítheti el
Az Autodesk Inventor olyan alakkészítő 
eszközöket tartalmaz, amelyek közvetlenül 
az Inventor szoftveren belül működnek a 
részegységek optimalizálása és könnyű 
kialakítása érdekében. Az alakkészítő 
segítségével meghatározhatók azok a ter-
helések és körülmények, amelyek a kom-
ponensekre hatnak majd, és létrehozható 
egy optimalizált terv a célzott súlycsök-
kentési és geometriai követelmények 
alapján.

AutoCAD felhasználók: átállás 
professzionális minőségű 
termékfejlesztésre 
Az Autodesk Inventor szoftver 
segítségével az AutoCAD® rajzokat és 
a 3D adatokat könnyen egyesítheti 
egyetlen digitális modellben, így 
létrehozva a végtermék virtuális 
ábrázolását. Az Inventor szoftver 
segítségével kihasználhatja a 
3D termékfejlesztés előnyeit 
a natív DWG fájlok asszociatív 
csatlakoztatása révén, így nem kell 
számolnia a pontatlan adatfordítás 
kockázatával. Az értékes DWG-adatok 
felhasználásával az Inventor még 
jobb versenyképességet biztosít, így 
még jobb szolgáltatásokat nyújthat 
ügyfeleinek, és nagyszerű termékeket 
készíthet.

A kép a Briggs Automotive Company Ltd. tulajdona.

A kép az orosz Engineering Center LTD tulaj-
dona.

A kép a Briggs Automotive Company Ltd. tulajdona..

Digitálisan tervezheti és ellenőrizheti 
a termékeket
Az intuitív tervezési környezetben, amelyben 
kezdeti koncepcióvázlatokat és modelleket dol-
gozhat ki az alkatrészekhez és összeállításokhoz, 
az Inventor erőteljes parametrikus modellezési 
képességeket, robusztus közvetlen szerkesztési 
eszközöket és fejlett T-spline felületmodellezési 
képességeket biztosít. Automatizálhatja az intel-
ligens összetevők, például műanyag alkatrészek, 
acélkeretek, forgó alkatrészekkel rendelkező gépek, 
csövek és csővezetékek fejlett geometriáinak 
létrehozását, illetve az elektromos kábelek és 
kábelkötegek tervezését. A feszültség, alakvál-
tozás és mozgás szimulálásával már az előtt 
valós körülmények között optimalizálhatja és 
ellenőrizheti a tervét, hogy a termék vagy 
alkatrész egyáltalán elkészülne.



Alkosson nagyszerű termékeket
Az Autodesk Inventor segítségével gyorsabban tervezhet jobb minőségű ter-
mékeket. Még jobban kihasználhatja az Inventor képességeit, ha a terméktervezési 
gyűjtemény más eszközeivel együtt használja.

■ 3D modelljeit 2D szabványalapú alkatrészekkel és a gépészeti részletrajzolás 
feladatait automatizáló eszközökkel kapcsolhatja össze.

■ Asszociatív módon kapcsolhatja össze a 2D elektromos tervezést a 3D gépészeti 
tervezési modellekkel.

■ Elkészítheti, illetve ellenőrizheti a gépipari létesítmények koncepcióterveit és 
alaprajzait.

További információt a www.autodesk.hu/products/inventor/overview címen talál. 

Vásárlás és további információ
Bárhol a világon olyan szakemberekkel léphet kapcsolatba, akik jól ismerik a 
terméket és az Ön szakterületét, valamint a szoftveren túlmutató értéket kínálnak.
Az Autodesk Inventor szoftver licencének megvásárlásához lépjen kapcsolatba egy 
hivatalos Autodesk forgalmazóval. 
A legközelebbi forgalmazó megkereséséhez látogasson el a  
www.autodesk.hu/forgalmazo weboldalra.

Autodesk oktatás
Az Autodesk számos forrást kínál a hallgatók és oktatók számára, amelyek 
segítségével a hallgatók felkészülhetnek a sikeres tervezői pályára, köztük 
ingyenes* szoftvert, tananyagokat, oktatóanyagokat és egyéb forrásokat. Bárki 
részesülhet a szakértői útmutatásban az Autodesk hivatalos oktatóközpontjaiban 
(ATC®), és tudását Autodesk-tanúsítvánnyal igazolhatja. 
További információt a www.autodesk.com/education webhelyen talál.

Autodesk Szoftverkövetés
Az Autodesk® előfizetés a hatékony felhőalapú szolgáltatások, a legújabb 
szoftverkiadások elérése, az online műszaki támogatás és a rugalmas licenckezelési 
jogosultságok kiváló előnyeit kínálja.** 
További információt a www.autodesk.com/subscription webhelyen talál.

Autodesk 360
Az Autodesk® 360 felhőalapú keretrendszer olyan eszközöket és szolgáltatásokat 
nyújt, amelyekkel a tervezés az asztali gépeken túlra is kiterjeszthető. 
Egyszerűsítheti munkafolyamatait, hatékonyan működhet együtt másokkal, és 
bármikor, bárhol gyorsan elérheti és megoszthatja munkáit. 
További információt a www.autodesk.com/autodesk360 weboldalon talál. 

*Az ingyenes termékek a szoftver letöltésekor megjelenő végfelhasználói licencszerződés hatálya alá esnek.
**A Szoftverkövetés egyes előnyei nem érhetők el az összes termékhez bizonyos földrajzi régiókban. További 
információért forduljon Autodesk forgalmazójához vagy értékesítési képviselőjéhez.
Az Autodesk, az Autodesk embléma, az Alias, az ATC, az AutoCAD, az Autodesk Inventor, a DWG, az Inventor és 
a Moldflow az Autodesk, Inc. és/vagy leányvállalatai és/vagy társvállalatai bejegyzett védjegye vagy védjegye 
az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden más márkanév, terméknév vagy védjegy 
a megfelelő birtokosok tulajdona. Az Autodesk fenntartja a jogot a termék- és szolgáltatásajánlatok, valamint 
a specifikációk és árak előzetes értesítés nélküli módosítására, és nem vállal felelősséget jelen dokumentum 
tipográfiai és grafikai hibáiért. 
© 2017 Autodesk, Inc. Minden jog fenntartva. 


