
Zarządzaj całością projektu



wyszukiwanie danych, podczas gdy narzędzia 
zwiększające wydajność pozwalają manipu-
lować plikami projektowymi bez konieczności 
zrywania specyfi cznych dla aplikacji połączeń. 
Narzędzia porządkowania danych pozwalają 
na wybór sposobu indeksowania własności 
i�dostępu w�różnych rodzajach plików, co 
usprawnia proces udostępniania danych i�wy-
szukiwania na podstawie własności.

Kontrola wersji
Wprowadzanie zmian nie musi przerywać 
procesów projektowych: można kontrolować 
wersje projektu z�poziomu aplikacji do pro-
jektowania. Oprogramowanie Vault Work-
group i�Vault Professional gromadzi historię 
koncepcji projektowych, dzięki czemu można 
poszerzać granice swojej pracy lub w�razie 
potrzeby wracać do starszych wersji projektu. 
Produkty z�rodziny Vault pomagają następnie 
zabezpieczać, zatwierdzać i�monitorować po-
prawki, przyznając członkom zespołu dostęp 
tylko do odpowiednich wersji plików. Przy 
pomocy produktów z�rodziny Autodesk Vault, 
zachowasz kontrolę nad prototypem cyfro-
wym na wszystkich etapach – od projektowa-
nia po proces produkcji.

Zarządzanie danymi
Dzięki funkcjom pomagającym porządkować 
i�monitorować najważniejsze procesy pro-
jektowania i�zarządzania wersjami, produkty 
z�rodziny Autodesk Vault przyspieszają cykle 
opracowywania projektu oraz optymalizują 
tworzenie danych projektowych.

Zachowaj kontrolę

Poniższe problemy 
brzmią znajomo?

• Wyszukiwanie ostatnio wprowadzo-
nych poprawek na potrzeby wydruku 
lub weryfi kacji jest żmudne, a�czasem 
niemożliwe. 

• Pracownicy mają przedwczesny lub 
przypadkowy dostęp do niezatwier-
dzonych jeszcze wersji rysunków, co 
prowadzi do kosztownych błędów na 
etapie produkcji. 

• Przyjęcie i�przestrzeganie standardów 
fi rmowych i�branżowych stanowi 
wyzwanie. 

• Zebranie w�jeden zestaw „prawi-
dłowo” poprawionych rysunków na 
potrzeby wydruku seryjnego jest bar-
dzo uciążliwe, czasochłonne i�obfi tuje 
w�pomyłki. 

Produkty z rodziny Vault:
Mniej administrowania.
Więcej innowacji.

Oprogramowanie Autodesk Vault pozwala wyszukiwać dane projektowe 
w�ciągu kilku sekund, bezpiecznie udostępniać informacje na temat cyfro-
wych prototypów członkom zespołu na całym świecie oraz dowiadywać 
się kto i�kiedy dokonywał zmian w�projekcie.

Przeznaczone do zarządzania danymi pro-
dukty z�rodziny Autodesk® Vault, będącej 
jednym z�rozwiązań Autodesk® do cyfrowego 
prototypowania, umożliwiają monitorowanie 
wszystkich cyfrowych danych projektowych. 
Pozwalają bezpiecznie przechowywać dane 
i�zarządzać nimi w�sposób scentralizowany, co 
pomaga zespołom szybko tworzyć, udostęp-
niać i�ponownie wykorzystywać informacje na 
temat cyfrowych prototypów. Dzięki produk-
tom Autodesk Vault można poświęcać mniej 
czasu na wyszukiwanie plików, a�więcej na 
tworzenie innowacyjnych projektów.

Praca w zespole
Funkcje projektowania zespołowego pozwa-
lają zwiększyć produktywność zespołu. Pro-
gramy z�rodziny Autodesk Vault umożliwiają 
ścisłą współpracę przy tworzeniu projektu 
pomiędzy różnymi członkami zespołu, bez 
konieczności wystawiania danych projekto-
wych na ryzyko. Mechanizmy obsługi wielu 
użytkowników pozwalają kontrolować dostęp 
do danych projektowych, zatem cała grupa 
robocza – od menedżerów po inżynierów 
i�projektantów, może uczestniczyć w�procesie 
projektowania. Można monitorować wszyst-
kie dane związane z�poszczególnymi cyfro-
wymi prototypami i�zarządzać nimi w�jednym 
miejscu w�sposób bezpieczny i�scentralizowa-
ny. A�ponieważ programy Autodesk® Vault 
Workgroup i�Autodesk® Vault Professional 
współdziałają z�aplikacjami projektowymi 
fi rmy Autodesk, można łatwiej i�szybciej niż 
kiedykolwiek zarządzać precyzyjnymi danymi 
na wszystkich etapach – od fazy koncepcyjnej 
po etap produkcji.

Zwiększona produktywność
Nie trzeba ponownie wymyślać koła. Pro-
dukty z�rodziny Autodesk Vault obejmują 
narzędzia, które ułatwiają ponowne wykorzy-
stywanie danych i�minimalizują konieczność 
wprowadzania poprawek, dzięki czemu 
można szybciej tworzyć nowe produkty. 
Zamiast opracowywać złożony model lub 
zestaw rysunków od podstaw, można jako 
punkt wyjścia dla nowego projektu wykorzy-
stać podobny, istniejący już prototyp cyfrowy. 
Produkty z�rodziny Autodesk Vault zwiększają 
wydajność pracy dzięki funkcjom dedyko-
wanym do monitorowania, wyszukiwania 
i�porządkowania danych. Zapisane wyniki 
wyszukiwania oraz skróty przyspieszają 
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Produkty Autodesk Vault pomagają zespołom projektantów i inżynierów 
zarządzać informacjami na temat cyfrowego prototypu oraz skuteczniej 
weryfi kować i zatwierdzać zmiany w projektach.

Produkty Autodesk Vault

Autodesk Vault Workgroup

Oprogramowanie Autodesk Vault Workgroup 
przeznaczone do zarządzania danymi po-
zwala zwiększyć produktywność i�przyspie-
szyć cykle projektowe, ułatwiając tworzenie 
i�udostępnianie informacji na temat cyfrowe-
go prototypu w�grupach roboczych. Funkcje 
programu pozwalają zarządzać danymi, 
wyszukiwać je i�ponownie wykorzystywać; 
umożliwiają także prostą administrację i�kon-
fi gurację oraz kontrolowanie wersji. 

Autodesk Vault Professional

Autodesk Vault Professional to najbardziej 
kompleksowe oprogramowanie do za-
rządzania danymi oferowane przez fi rmę 
Autodesk. Wyposażone jest we wszystkie 
funkcje programu Vault Workgroup, a�dodat-
kowo funkcje umożliwiające monitorowanie 
poleceń zmian inżynieryjnych, zarządzanie 
zestawieniami materiałów i�wymianę danych 
z�innymi systemami biznesowymi.



Dowiedz się więcej lub zakup
Zyskaj dostęp do specjalistów z�całego świata, którzy zapewnią ekspercką wiedzę, głębokie 
zrozumienie Państwa branży oraz korzyści dalece przekraczające możliwości oprogramowania. 
W�celu otrzymania licencji na oprogramowanie Autodesk Vault 2015 prosimy o�kontakt 
z�Autoryzowanym Sprzedawcą Autodesk. Znajdź sprzedawcę 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 oprogramowania 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.pl/education 

Subskrypcja Autodesk
Zdecyduj się na Autodesk® Maintenance Subscription dla oprogramowania Autodesk Vault 2015, dzięki 
której zyskasz dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, elastycznych opcji licencyjnych, 
rozbudowanych usług w�chmurze oraz internetowego wsparcia technicznego.† Dowiedz się więcej 
o�Subskrypcji Autodesk na: www.autodesk.pl/maintenance-subscription

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

*Bezpłatne produkty udostępniane są na warunkach opisanych w�umowie licencyjnej dołączonej do pobieranego 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 odpo-
wiednim warunkom. 
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Proces cyfrowego prototypowania opracowany przez Autodesk to in-
nowacyjny sposób analizowania pomysłów przed przystąpieniem do 
budowy prototypu. Proces ten umożliwia współpracę członków zespołu 
specjalizujących się w�wielu różnych dyscyplinach. Pozwala indywidu-
alnym projektantom i�fi rmom różnej wielkości wprowadzać na rynek 
doskonałe produkty szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Cyfrowe proto-
typowanie Autodesk usprawnia proces opracowywania produktów od 
początku do końca – od koncepcji, poprzez projektowanie, produkcję, 
działania marketingowe, a�nawet później.
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