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Projektuj niezwykłe produkty wykorzystując 
kompleksowy proces cyfrowego prototypowania 

Pakiet Autodesk Product Design Suite to zaawansowane rozwiązanie do 
cyfrowego prototypowania, które wspiera innowacyjność oraz pomaga 
tworzyć wspaniałe produkty i szybciej wprowadzać je na rynek. 

Pakiet Autodesk® Product Design Suite 2015 
to zaawansowane rozwiązanie do cyfrowego 
prototypowania, obejmujące narzędzia do 
projektowania 3D, tworzenia wizualizacji 
i�wykonywania symulacji, które kompleksowo 
usprawniają przepływ zadań inżynierskich. 
Proces cyfrowego prototypowania pomaga 
projektować lepsze produkty, obniżyć koszty ich 
opracowywania i�skrócić czas produkcji.  

Innowacyjność 

Zintegrowany komplet narzędzi pozwala 
sprawnie przesyłać informacje i�sprostać 
wymaganiom każdego etapu przedsięwzięcia�– 
od projektowania, poprzez wykonywanie 
symulacji po wizualizację, a�tym samym pomaga 
opracowywać bardziej nowatorskie projekty. 
Szeroki wybór narzędzi do modelowania ułatwia 
tworzenie spójnych estetycznie produktów, co 
zapewnia im przewagę konkurencyjną.  

Projektowanie bez barier 

Przy pomocy rozbudowanego zestawu łatwych 
w�użyciu, interoperacyjnych narzędzi do 
projektowania, zespoły inżynierów mogą działać 
bardziej kreatywnie i�efektywniej zarządzać 
procesami projektowymi. Na etapie, gdy 
pomysł trzeba opracować technicznie, pakiet 
umożliwia inżynierom pracę w�oparciu o�projekt 
koncepcyjny, co minimalizuje konieczność 
ponownego modelowania planu. Dzięki temu, 
że wszyscy członkowie zespołu korzystają z�tych 
samych narzędzi, współpraca na wszystkich 
etapach przedsięwzięcia znacznie się poprawia. 

Wyższa jakość produktu i�niższe koszty 

Pakiet Product Design Suite umożliwia 
optymalizację i�ocenę wydajności produktu 
jeszcze przed przystąpieniem do jego 
budowy. Usługi w�chmurze Autodesk® 360 
i�zintegrowane narzędzia do przeprowadzania 
symulacji pomagają zminimalizować ryzyko 
wystąpienia błędów, oceniać założenia 
projektowe na wszystkich etapach procesu 

projektowego, oraz wybrać niedrogie materiały, 
które nie mają negatywnego wpływu na 
środowisko i�wspierają zrównoważony rozwój. 
Dzięki ścisłej integracji z�oprogramowaniem do 
projektowania 3D, wykonywanie symulacji na 
wszystkich etapach przedsięwzięcia staje się 
praktyczne i�przestaje być kosztowne. 

Wspólne zarządzanie danymi 

Zintegrowany system zarządzania danymi 
pozwala całościowo zarządzać informacjami 
projektowymi i�uniknąć powielania 
pracy. Autodesk oferuje oprogramowanie 
przeznaczone do scentralizowanego zarządzania 
danymi, które umożliwia grupom roboczym 
bezpieczne przechowywanie i zarządzanie 
projektami będącymi w toku, jak również 
związanej z nimi dokumentacji. Dzięki temu 
można usprawnić proces zarządzania zmianami, 
tworzyć dokładne zestawienia materiałów oraz 
udostępniać cyfrowe modele członkom zespołu, 
klientom i�dostawcom. 

Koncepcja

Wizualizacja

Dokumentacja 
inżynieryjna Symulacja

Projekt inżynieryjny



Autodesk® Product Design Suite 
Ultimate 2015 

Autodesk® Inventor® Professional
Autodesk® AutoCAD®

Autodesk® AutoCAD® Mechanical
Autodesk® AutoCAD® Electrical
Autodesk® AutoCAD® Raster Design
Autodesk® Navisworks® Manage
Autodesk® ReCap™ Pro
Autodesk® 3ds Max® Design
Autodesk® Vault Basic

Autodesk® Product Design Suite 
Premium 2015 

Autodesk® Inventor®

Autodesk® AutoCAD®

Autodesk® AutoCAD® Mechanical
Autodesk® AutoCAD® Raster Design
Autodesk® Navisworks® Simulate
Autodesk® ReCap™ Pro
Autodesk® 3ds Max® Design
Autodesk® Vault Basic 

Komunikowanie pomysłów 

Pakiet Autodesk Product Design Suite ułatwia 
generowanie i�udostępnianie dokumentacji 
produkcyjnej z�zatwierdzonego prototypu cy-
frowego, co pomaga zmniejszyć liczbę błędów 
i�zrealizować projekt w�krótszym czasie. Dane 
projektowe można przekształcać w�fotoreali-
styczne renderingi i�fi lmowej jakości animacje, 
które zapewniają przewagę konkurencyjną 
i�pozwalają prezentować klientom koncepcje 
w�dopracowanej wizualnie formie. Ponadto 
możliwość tworzenia dużych cyfrowych makiet 
uwzględniających dane o�łańcuchu dostaw 
usprawnia współpracę i�recenzowanie projektu 
przez zespół inżynierów. 

Zintegrowane funkcje projektowania 
elektrycznych systemów sterowania 
i�elementów mechanicznych 

Umożliwiając szybkie stworzenie i�opracowa-
nie pojedynczego modelu cyfrowego, pakiet 
Product Design Suite pozwala producentom 
w�pełni wykorzystywać zdobycze mechatro-
niki. Model cyfrowy łączy dane ze wszystkich 
etapów projektu i umożliwia korzystanie z niego 
przedstawicielom różnych branż, co usprawnia 
współpracę zespołów zajmujących się projekto-
waniem elementów elektrycznych i�mechanicz-
nych. Model symuluje kompletny produkt, dzięki 
czemu inżynierowie mogą lepiej wyobrazić 
sobie i�zoptymalizować projekt oraz zarządzać 
nim jeszcze przed przystąpieniem do budowy 
fi zycznego prototypu. 

Pakiet Autodesk Product Design Suite, dostępny 
w�wersji Premium i�Ultimate, zawiera następu-
jące programy (w�bocznej kolumnie broszury 
opisano, które programy wchodzą w�skład 
poszczególnych wersji): 

Autodesk Inventor 
Szeroko preferowane oprogramowanie do mo-
delowania elementów mechanicznych Autodesk 
Inventor pozwala w�krótszym czasie stworzyć 
dokładny, trójwymiarowy prototyp cyfrowy. 

Autodesk Inventor Professional 
Oprogramowanie Autodesk Inventor 
Professional, należące do rodziny programów 
Autodesk Inventor, przeznaczonych do projekto-
wania inżynierskiego i�przemysłowego, obejmu-
je narzędzia do wykonywania zaawansowanych 
symulacji produktu, projektowania systemów 
trasowanych oraz tworzenia oprzyrządowania. 

AutoCAD Mechanical 
Oprogramowanie AutoCAD Mechanical przy-
spiesza tworzenie i�weryfi kowanie rysunków 
technicznych przy wykorzystaniu pełnej funk-
cjonalności programu AutoCAD oraz zapewnia 
dostęp do szerokiej gamy zwiększających pro-
duktywność funkcji projektowania elementów 
mechanicznych. 

AutoCAD Electrical 
Program AutoCAD Electrical przyspiesza pro-
jektowanie elektrycznych systemów sterowania, 
zapewniając dostęp do rozbudowanych bibliotek 
symboli i�narzędzi automatyzujących zadania 
projektowe. 

AutoCAD Raster Design
Aplikacja AutoCAD Raster Design wzbogaca 
oprogramowanie zbudowane na platformie 
AutoCAD o�zaawansowane narzędzia do edyto-
wania i�konwersji plików rastrowych na grafi kę 
wektorową.

Produkty Autodesk Navisworks
Możliwość zintegrowania wielu modeli uspraw-
nia współpracę członków zespołu i�wykony-
wanie symulacji kolejnosci działań oraz ułatwia 
rewizję projektu.

ReCap Pro
Produkty i�usługi z�rodziny Autodesk ReCap Pro 
służące do rejestrowania rzeczywistości poma-
gają użytkownikom tworzyć inteligentne modele 
3D ze skanów laserowych i�fotografi i.

Autodesk 3ds Max Design 
Dzięki aplikacji Autodesk 3ds Max Design moż-
na tworzyć kinowej jakości renderingi i�trójwy-
miarowe animacje, które ograniczają koniecz-
ność opracowywania prototypów fi zycznych 
i�aranżowania sesji zdjęciowych oraz ułatwiają 
zaprezentowanie i�sprzedaż produktu. 

Autodesk Vault Basic 
Aplikacja Autodesk Vault Basic przeznaczona do 
zarządzania procesami projektowania, przepro-
wadzania symulacji i�dokumentowania, zapew-
nia uzyskanie większej kontroli nad danymi 
projektowymi.

Nowatorskie projekty, współpraca zespołów i tworzenie sugestywnych 
prezentacji



Dzięki technikom projektowania i�tworzenia wizualizacji stworzonym 
przez Autodesk, możemy płynnie opracowywać każdy projekt w�poje-
dynczym środowisku - od wstępnego szkicu po realizację. 

–Xavier Allard.
Wiceprezes 

  Design and Style 

Dowiedz się więcej lub zakup 

Zyskaj dostęp do specjalistów z�całego świata, którzy zapewnią ekspercką wiedzę, 
głębokie zrozumienie Państwa branży oraz korzyści dalece przekraczające możliwo-
ści oprogramowania. W�celu uzyskania licencji na pakiet Autodesk Product Design 
Suite prosimy o�kontakt z�Autoryzowanym Sprzedawcą Autodesk. Znajdź sprzedaw-
cę Autodesk w�Twojej okolicy na: www.autodesk.pl/reseller 

Autodesk Education 

Autodesk wspiera rozwój kariery projektantów, oferując studentom i�wykładowcom 
różnorodne materiały edukacyjne. Wykładowcy uzyskują dostęp do oprogramowa-
nia projektowego, programów nauczania i�pomocy dydaktycznych, a�studenci do 
bezpłatnego* oprogramowania, fi lmów szkoleniowych, konkursów i�materiałów 
ułatwiających rozwój zawodowy. W�Autoryzowanych Centrach Szkoleniowych 
Autodesk (ATC®) można wziąć udział w�szkoleniach prowadzonych przez ekspertów 
i�potwierdzić uzyskane umiejętności Certyfi katem Autodesk. Dowiedz się więcej 
o�programie Autodesk Education na: 
www.autodesk.com/education 

Subskrypcja Autodesk 

Zdecyduj się na Autodesk® Maintenance Subscription dla pakietu Autodesk Product 
Design Suite, dzięki której zyskasz dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, 
elastycznych opcji licencyjnych, rozbudowanych usług w�chmurze oraz internetowe-
go wsparcia technicznego.** Dowiedz się więcej o�Subskrypcji Autodesk na: 
www.autodesk.com/maintenance-subscription

Autodesk® 360

Chmura obliczeniowa Autodesk® 360 dostarcza narzędzia i�usługi pozwalające roz-
szerzyć proces projektowania poza tradycyjne, stacjonarne rozwiązania. Usprawnij 
pracę, współpracuj efektywniej i�uzyskaj możliwość szybkiego dostępu i�udostępnia-
nia projektów w�dowolnym momencie, z�dowolnego miejsca. Dowiedz się więcej na: 
www.autodesk.com/autodesk360

* Darmowe produkty podlegają warunkom umowy licencyjnej z�użytkownikiem końcowym, która dołączona jest do 
oprogramowania. 

** Niektóre korzyści wynikające z�posiadania Subskrypcji Autodesk nie są dostępne dla wszystkich produktów i�we 
wszystkich regionach geografi cznych. Elastyczne opcje licencyjne, w�tym dostęp do poprzednich wersji i�instalacja 
na komputerze domowym, podlegają odpowiednim warunkom. 
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