AUTODESK ÉPÍTÉSZETI,
MÉRNÖKI ÉS KIVITELEZÉSI
GYŰJTEMÉNY
®

Ez a gyűjtemény a magas minőségű, fenntartható épületek tervezéséhez
szükséges eszközöket biztosítja Önnek. Fejlessze képességét a nagyszerű tervek
készítésére.

Nagyszerű épületek tervezése
A megfelelő eszközök beszerzése

Összekapcsolt munkafolyamatok

A projektek középpontba helyezése

A koncepcionális tervezéstől a
kivitelezésig terjedő tervezési
technológiákkal, köztük BIM- és
CAD-alapú munkafolyamatokkal
támogathatja az épületek
életciklusának valamennyi fázisát –
mindezt egyetlen csomaggal.

Támogassa a csoportmunkát, és élvezze
a jobb adatfolytonosság biztosította
előnyöket az együttműködésre alkalmas
tervezési eszközök használatával,
amelyek az építési projektek
valamennyi résztvevőjének igényeit
képesek kielégíteni.

Legyen az elsők közt az épülettervezés
jövőjének alakításában a legújabb
innovatív szoftverekkel és felhőalapú
technológiákkal, amelyek eddig nem
tapasztalt betekintést nyújtanak a
tervezési projektekbe.

Az építészeti, mérnöki és kivitelezési (épülettervezési) gyűjtemény egyéb szoftverek mellett a Revit, az AutoCAD és az
AutoCAD Civil 3D szoftvereket tartalmazza. Látogasson el a www.autodesk.com/aeccollection címre az építészeti, mérnöki
és kivitelezési (épülettervezési) gyűjteményben szereplő termékek teljes listájáért. A lista elején a fontosabb termékek
szerepelnek, majd az összes többi termék.
Ügyvezető

Informatikai vezető

Jobb eredmények elősegítése

Intelligensebb
szoftverfelügyelet

Nagyobb érték ugyanannyi pénzért
Az Autodesk szoftveres megoldásainak gyűjteményben
történő megvásárlásával jelentős költséget takaríthat
meg.
Támogassa vállalkozását ma és a jövőben
Az iparágában használt legalapvetőbb Autodeskszoftverek széles választékának elérésével
alkalmazkodhat a változó üzleti igényekhez –
miközben a folyamatosan megjelenő új kiadások
és termékfejlesztések még tovább javítják a
munkafolyamatokat.
A működési költségek hatékonyabb kezelése
A legtöbb felhasználó igényeit kielégítő, rugalmas
technológiagyűjteményre való szabványosítás révén
csökkentheti az (informatikai és beszerzési) költségeket.

A szoftverfelügyelet leegyszerűsítése
Zökkenőmentesebbé teheti az üzembe helyezést
és a szoftverfelügyeletet az Autodesk-termékek és
-szolgáltatások szabványosított gyűjteményével.
A beszerzési folyamat egyszerűbbé tétele
Kiküszöbölheti a felesleges papírmunkát és
beszerzési ciklusokat, ha olyan gyűjteményt
választ, amely a felhasználók által (most és a
jövőben) igényelt összes technológiát tartalmazza.
Az informatikai költségek optimalizálása
Az Autodesk szoftveres megoldásainak
gyűjteményben történő megvásárlásával jelentős
költséget takaríthat meg – így a felhasználók
további technológiákhoz férnek hozzá az
informatikai költségek csökkentése mellett.
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