
Az infrastruktúra-tervezési BIM megoldásokkal 

sikeres projekteket alkothat meg.

ULTIMATE

PREMIUM
 
STANDARD



Átfogóbb épületinformáció-modellezési  
munkafolyamat

A következő problémákkal 
küzd?
• A projektek egységes és koordinált 

információ nélküli tervezése és 
kivitelezése miatt nőnek a lehetséges 
kockázatai és költségei?

• A különböző helyeken található, eltérő 
formátumú adatok megnehezítik a 
jelenlegi állapot értékelését?

• A tervezési folyamat során nehézséget 
okoz az egységes mérnöki szabványok 
és szabályok követése és alkalmazása?

• A kevésbé hatékony információmeg-
osztás időveszteséget és 
többletmunkát okoz?

• Nem használja ki maximálisan a 
modellalapú tervezés összes előnyét, 
beleértve a látványtervek készítését, a 
szimulációt és az elemzést?

• Nehezen tudja bemutatni az érintett 
feleknek a tervjavaslatok valós 
megjelenését és működését?

• Csapatai számára nehézséget okoz a 
meggyőző bemutatók készítése, ami 
elősegítené az érintettek jóváhagyását és 
az új munkák megszerzését?

• A már a kivitelezés megkezdése után 
észlelt problémák következtében 
emelkednek a projektköltségei?

Az Autodesk Infrastructure Design Suite 
áthidalja ezeket a nehézségeket. További 
információt: www.autodesk.com/
infrastructuredesignsuite weboldalon 
talál.

Átfogó szoftvermegoldás az  
infrastruktúra projektekhez
Az Autodesk® Infrastructure Design Suite egy 
olyan átfogó, infrastruktúrához kapcsolódó 
munkafolyamatokat célzó BIM szoftvermegoldás, 
amely pontosabb, elérhetőbb és jobban 
használható betekintést biztosít a közlekedési, 
területfejlesztési, közmű- és vízügyi projektekbe 
a teljes életciklus során. Az asztali és felhőalapú 
intelligens modellalapú eszközök egyedülálló 
elérhetőségével a programcsomag a következő 
előnyöket biztosítja: 

• A különböző típusú adatokat egyetlen 
nézetben jelenítheti meg, így alaposabban 
felmérhető a projekt hatása, és a tervezési 
és irányítási döntések megalapozottabbak 
lehetnek.

• A tervezési koncepciók látványtervei 
pontosabban készíthetők el a jelenlegi állapot 
környezetében.

KÉSZÍTSE ELŐ magabiztosabban a 
projekteket a jelenlegi állapot értékelésével 
és a projektek potenciális hatásainak 
bemutatásával

TERVEZZEN és dokumentáljon 
hatékonyabban intelligens modellalapú 
megoldásokkal, amelyek zökkenőmentesebbé 
teszik az időigényes tervezési feladatokat 

ÉPÍTSE meg megbízhatóbban a projekteket 
a költséges tervezési és ütemezési ütközések 
kivitelezés előtti felismerésével 

KEZELJE megbízhatóbban az infrastruktúra 
adatait az intelligens szakági modellek 
segítségével, így jobb adatminőséget 
biztosíthat, és támogathatja a jövőbeli 
döntéshozatalt

• Az integrált elemzési képességek nagyobb fokú 
betekintést nyújtanak a tervezési és kivitelezési 
folyamatokba, így pontosabban határozható 
meg a projektek várható eredménye.

• A testre szabható mérnöki szabványok és a 
tervellenőrzési szabályok eredményesebb és 
egységesebb tervezést tesznek lehetővé.

• A szinkronizált tervezés és rajzolás egyszerűbbé 
teszi a tervmódosítások végrehajtását.

• Lenyűgöző vizuális látványtervekkel 
mutathatja be a tervezői szándékot, és jobban 
megismerheti a projektek működését a valós 
környezetben.

• Több információhoz juthat a kivitelezés 
megvalósíthatóságáról, a költségekről és az 
ütemezésről.

• Az intelligens szakági modellek segítenek 
az adatminőség fenntartásában, így 
megbízhatóbban kezelhetők az infrastruktúra 
adatai.



Products

Autodesk® AutoCAD® 

Autodesk® AutoCAD® Map 3D 

Autodesk® AutoCAD® Raster Design 

Autodesk® ReCap™ 

Autodesk® Storm and Sanitary Analysis

Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 

Autodesk® InfraWorks™

Autodesk® AutoCAD® Utility Design 

Autodesk® 3ds Max® Design 

Autodesk® Navisworks® Manage 

Autodesk® Navisworks® Simulate 

Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional 

Autodesk® Revit® 

Autodesk® Revit® Structure

Autodesk® szoftverkövetéssel elérhető termékek és szolgáltatások

Bridge Module*

Geotechnical Module* 

Rail Layout Module*

River and Flood Analysis Module*

Structural Analysis for Revit

Green Building Studio®

*Ez a modul az Autodesk Infrastructure Design Suite programcsomag Maintenance Subscription és Desktop Subscription szolgáltatásainak része.
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Világosan bemutathatja a tervezői szándékot a 
jóváhagyások elősegítéséhez. 

A projekt valósághű megjelenítésével elnyerheti az 
érintettek támogatását. (A kép tulajdonosa a WSP.)

Az ajánlatokhoz tartozó tervkoncepciókat a környezetbe 
helyezve készítheti el. (A kép tulajdonosa a Cole Engineering)

Autodesk Infrastructure  
Design Suite Ultimate

Fejlett tervezés és mérnöki munka
Az Autodesk® Infrastructure Design Suite 
Ultimate 2015 speciális képességekkel bővíti 
a Premium kiadás funkcióit az építészeti 
tervezés, épületgépészet, elektromos tervezés 
és szerkezettervezés terén. 

Autodesk Infrastructure  
Design Suite Premium

Modellalapú tervezés, elemzés és 
megjelenítés
Az Autodesk® Infrastructure Design Suite 
Premium 2015 segítségével fokozhatja 
az infrastruktúratervezési BIM folyamat 
hatékonyságát a modellalapú építőmérnöki, 
szerkezeti és közműtervezési, elemzési és 
megjelenítési lehetőségek fejlesztésével.

Autodesk Infrastructure  
Design Suite Standard 

Alapvető előkészítés és tervezés
Az Autodesk® Infrastructure Design Suite 
Standard 2015 az ismerős AutoCAD® 
munkafolyamatban biztosít alapvető tervezési 
és koordinációs lehetőségeket.



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

További információkért és az Autodesk Infrastructure Design Suite programcsomag 
ingyenes* próbaverzióinak letöltéséért látogasson el a 
www.autodesk.com/infrastructuredesignsuite weboldalra. 

Autodesk oktatás
Az Autodesk számos forrást kínál a hallgatók és oktatók számára, amelyek 
segítségével a hallgatók felkészülhetnek a sikeres tervezői pályára. Az oktatók 
számára tervezőszoftvereket, tananyagokat és az oktatáshoz kapcsolódó forrásokat, 
míg a hallgatók számára ingyenes* szoftvereket, oktatóvideókat, tervpályázatokat és 
karrierrel kapcsolatos forrásokat biztosít. Bárki részesülhet szakértői útmutatásban 
az Autodesk hivatalos oktatóközpontjaiban (ATC®), és tudását Autodesk-
tanúsítvánnyal igazolhatja. További információt a www.autodesk.hu/education 
webhelyen talál.

Autodesk szoftverkövetés
Az Autodesk Infrastructure Design Suite programcsomagot szoftverkövetéssel is 
megvásárolhatja. Az Autodesk® Maintenance Subscription a hatékony felhőalapú 
szolgáltatások, a legújabb szoftverkiadásokra történő frissítés, az online műszaki 
támogatás és a rugalmas licenckezelési jogosultságok előnyeit kínálja.** További 
információt a www.autodesk.com/maintenance-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 
a munkafolyamatait, hatékonyan működhet együtt másokkal, és bármikor, bárhol 
gyorsan elérheti és megoszthatja a munkáját. 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 nyelveken és/vagy területeken. A 
rugalmas licencfeltételek, beleértve a korábbi verziókra és az otthoni felhasználásra vonatkozó jogokat, bizonyos 
feltételekhez kötöttek.

Az Autodesk, az Autodesk embléma, az AutoCAD, az ATC, a Civil 3D, a Green Building Studio, az InfraWorks, a 
Navisworks, a ReCap, a Revit, a Robot és a 3ds Max az Autodesk, Inc. és/vagy leányvállalatai és/vagy társvállalatai be-
jegyzett 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 szolgálta-
tásajánlatok, valamint a specifikációk és árak előzetes értesítés nélküli módosítására, és nem vállal felelősséget jelen 
dokumentum tipográfiai és grafikai hibáiért. 
© 2014 Autodesk, Inc. Minden jog fenntartva.

Az Autodesk Infrastructure Design Suite programcsomag szoftverei, 
köztük a Civil 3D, a Map 3D, az InfraWorks, a ReCap és a hidrológiai 
és hidraulikai eszközök segítségével a projekttípusok szélesebb körével 
dolgozhatok, így az ügyfeleim speciális igényeit kielégítő végső 
kivitelezési dokumentációkat hozhatok létre.

–Dino Lustri, PE.PS.
 tulajdonos
 D.L. Engineering & Surveying


