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Autodesk Product Design Suite to 
kompleksowe rozwiązanie zawierające 
narzędzia do projektowania 2D i 3D, symulacji, 
współpracy i  wizualizacji, które może pomóc w 
tworzeniu doskonałych produktów  
 

 
Poznaj możliwości cyfrowego prototypowania  

Cyfrowe prototypowanie usprawnia cały proces projektowania, pozwalając na tworzenie 
lepszych, bardziej innowacyjnych produktów szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki 
pakietowi Autodesk® Product Design Suite zawierającemu Autodesk® Inventor® szybciej 
wprowadzisz produkty na rynek - to idealne rozwiązanie pozwalające na stworzenie 
cyfrowego prototypu całego projektu.   

 

 
 Korzystaj z najlepszych w branży narzędzi do projektowania 3D 

Autodesk Product Design Suite zawiera funkcjonalności dostępne w najlepszym 
oprogramowaniu do projektowania 3D, w tym Autodesk Inventor oraz AutoCAD® Mechanical. 
W programie Autodesk Inventor możesz tworzyć precyzyjne prototypy cyfrowe i testować 
możliwości produktów w warunkach rzeczywistych zanim zostaną wyprodukowane. Dzięki 
programowi Inventor, stosowanemu przez największych na świecie producentów maszyn 
przemysłowych i produktów motoryzacyjnych, możesz włączyć estetykę i ergonomię do 
prototypu cyfrowego i przygotowywać powierzchnie gotowe do produkcji. Oprogramowanie 
AutoCAD Mechanical, zawierające wszystkie funkcjonalności programu AutoCAD i narzędzia 
do projektowania zespołów mechanicznych, umożliwia szybsze opracowywanie projektów 
inżynieryjnych.  

 

 
 Usprawnij procesy projektowe za pomocą oprogramowania światowej klasy  

Autodesk Product Design Suite to wszechstronny pakiet kompatybilnych narzędzi 
projektowych o najwyższej renomie i szeroko stosowanych w przemyśle. Jeden opłacalny 
pakiet zapewnia projektantom i inżynierom wszystkie funkcjonalności niezbędne do tworzenia 
doskonałych produktów. Pakiet upraszcza proces powtórnego wykorzystywania danych przez 
zespoły projektowe i pomiędzy narzędziami, pozwalając na zmiejszenie ilości poprawek, 
zwiększenie produktywności i w efekcie obniżenie kosztów projektu.   

 

 
 Zdobądź nowych klientów  

Zaskocz potencjalnych klientów projektami obejmującymi atrakcyjne wizualizacje koncepcji i 
zdobądź nowe zlecenia. Dzięki kompletnemu zestawowi narzędzi do prototypowania 
cyfrowego, możesz tworzyć lepsze projekty i bardziej realistyczne wizualizacje do 
wykorzystania w prezentacjach, przeglądach i propozycjach ofertowych.  

 

 
 Zyskaj wyjątkową wartość  

Realizuj cały proces tworzenia produktu za pomocą jednego ekonomicznego i wygodnego 
pakietu. To efektywne kosztowo rozwiązanie pozwala na pełne korzystanie z możliwości 
prototypowania cyfrowego w cenie oprogramowania do projektowania inżynieryjnego. 
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Zarządzaj danymi projektowymi 
Autodesk Product Design Suite zawiera innowacyjne oprogramowanie do zarządzania 
danymi, pozwalające na uzyskanie większej kontroli nad danymi projektowymi. Bezpieczne 
przechowywanie, wymiana i wyszukiwanie poprawnych danych w całym procesie 
projektowym umożliwia skuteczne i efektywne zarządzanie tworzeniem, symulacją i 
dokumentacją projektu.   

 

Używaj właściwych narzędzi 
Dostęp do zdobywających nagrody narzędzi oznacza zwiększoną produktywność 
pracowników, którzy mogą szybciej realizować wyznaczone cele. Dzięki Autodesk Product 
Design Suite, każdy pracownik zaangażowany w projektowanie produktu ma pełen dostęp do 
światowej klasy narzędzi do projektowania koncepcyjnego i inżynieryjnego.  

 

Zmniejsz obciążenie działu IT  
Dzięki wdrożeniu pojedynczego, standardowego pakietu narzędzi projektowych zamiast wielu 
produktów indywidualnych, dział IT zaoszczędzi czas niezbędny do instalacji, wdrożenia i 
zarządzania oprogramowaniem.  

 

Dołącz do naszej twórczej społeczności  
Społeczności on-line - Manufacturing Community oraz IdeaStation - to miejsca, gdzie możesz 
wymieniać informacje, uczyć się i połączyć z innymi użytkownikami. Społeczności oferują 
narzędzia do nauki i zwiększania produktywności, informacje, fora dyskusyjne i blogi.  
 

               Zwiększ wartość dzięki subskrypcji Autodesk Maintenance  
Zwiększ wartość inwestycji w oprogramowanie za pomocą dostępu do najnowszych wersji i 
usług w sieci. Dodatkowe korzyści obejmują zaawansowaną pomoc techniczną oraz 
elastyczne opcje licencjonowania. Dzięki nowym usługom w sieci możesz być bardziej 
konkurencyjny – korzystaj z mocy obliczeniowej w chmurze przy analizach i optymalizacji 
produktów. Wsparcie techniczne oferowane przez Autodesk to doświadczenie i najwyższa 
jakość usług. Dowiedz się więcej na www.autodesk.pl/maintenance-subscription.* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najwyższy czas 
Dowiedz się, w jaki sposób Autodesk Product Design Suite może przyspieszyć proces 
projektowania produktu na www.autodesk.pl/productdesignsuite. 

 

Znajdź najbliższego sprzedawcę na www.autodesk.pl/reseller. 
 

Wypróbuj Autodesk® Product Design Suite przez 30 dni - wejdź na   
www.autodesk.pl/suites/product-design-suite/free-trial.** 

 
 
 
 

 
*Wszystkie korzyści subskrypcji nie są dostępne dla wszystkich produktów we wszystkich językach oraz/lub regionach. Elastyczne 
warunki licencjonowania, w tym prawa do poprzednich wersji i użytku domowego są objęte określonymi warunkami.  
**Bezpłatne licencje na oprogramowanie Autodesk oraz usługi w chmurze podlegają akceptacji warunków umów licencyjnych lub 
warunków świadczenia usług, którekolwiek mają zastosowanie, dołączonymi do oprogramowania lub usług w chmurze.  

 
 Autodesk, the Autodesk logo, AutoCAD, Autodesk Inventor, and Inventor are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., 
and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks 
belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at 
any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.  
© 2014 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

http://www.autodesk.pl/maintenance-subscription.
http://www.autodesk.pl/productdesignsuite
http://www.autodesk.pl/reseller.
http://www.autodesk.pl/suites/product-design-suite/free-trial

	Poznaj możliwości cyfrowego prototypowania
	Korzystaj z najlepszych w branży narzędzi do projektowania 3D
	Usprawnij procesy projektowe za pomocą oprogramowania światowej klasy
	Zdobądź nowych klientów
	Zyskaj wyjątkową wartość
	Zarządzaj danymi projektowymi
	Używaj właściwych narzędzi
	Zmniejsz obciążenie działu IT
	Dołącz do naszej twórczej społeczności
	Zwiększ wartość dzięki subskrypcji Autodesk Maintenance
	Najwyższy czas

