
Spravujte
kompletní návrhy



Udržte si kontrolu

Vyhledávejte návrhová data během okamžiku, bezpečně sdílejte
informace z digitálního prototypování se členy týmu po celém
světě a mějte přehled, kdy a kdo změnil návrhy s aplikací
Autodesk Vault.

Rodina aplikací pro správu dat Autodesk® Vault,
součást řešení společnosti Autodesk®

pro digitální prototypování, vám pomůže udržet
si přehled o všech vašich digitálních návrhových
datech. Bezpečně ukládá a spravuje data
v centrálním úložišti, pomáhá týmům rychleji
vytvářet, sdílet a znovu využívat informace
z digitálního prototypování. S produkty 
Autodesk Vault strávíte méně času hledáním 
souborů a více tvorbou inovativních návrhů.

Propojte své týmy

Zvyšte produktivitu týmu díky podpoře týmové
spolupráce. Rodina produktů Autodesk Vault
vám umožňuje úzce spolupracovat na projektech
s ostatními, aniž by byla ohrožena návrhová
data. Funkce pro souběžnou práci více uživatelů
umožňuje řídit přístup k návrhovým datům, 
takže se celá vaše pracovní skupina – od 
manažerů po inženýry a konstruktéry – může 
podílet na navrhování. Můžete sledovat 
a spravovat veškerá data každého z digitálních 
prototypů v jediném, bezpečném centrálním 
úložišti. A protože jsou produkty Autodesk® 
Vault Workgroup i Autodesk® Vault Professional 
integrovány s aplikacemi Autodesku pro 
navrhování, je správa přesných dat a přístup 
k datům jednodušší a rychlejší než dřív – od 
konceptu až po výrobu.

Zvyšte produktivitu

Rodina produktů Autodesk Vault obsahuje
nástroje, které vám pomohou opakovaně
využívat data a minimalizovat přepracovávání,
abyste mohli rychleji navrhovat výrobky. Využijte
podobný digitální prototyp jako výchozí bod
nového návrhu a nemusíte začínat práci
na složitém modelu nebo sadě výkresů od nuly.
Rodina produktů Vault zvyšuje produktivitu
díky funkcím, které vám pomohou sledovat,
vyhledávat a rychle organizovat data. Uložená
vyhledávání a odkazy urychlují prohledávání
dat, zatímco další integrované nástroje umožňují
manipulovat s návrhovými soubory bez porušení

vazeb vytvořených v aplikacích. Nástroje pro
organizaci dat usnadňují indexování vlastností
a přístup napříč různými typy souborů, takže
můžete zlepšit sdílení dat i vyhledávání
na základě sad vlastností.

Spravujte revize

Provádění změn nemusí přerušovat vaši práci:
postupná vylepšení návrhu můžete řídit přímo
ze své aplikace pro navrhování. Vault Workgroup
i Vault Professional uchovávají historii 
návrhových konceptů, takže s vaší prací můžete 
postupovat vpřed, stejně jako se v případě 
potřeby vracet ke starším verzím. Využijte rodiny 
produktů Vault pro zabezpečení, uvolňování 
a sledování revizí dat, přičemž členům týmu 
poskytnete garantovaný přístup pouze ke 
správným revizím souborů. S produkty Autodesk 
Vault si udržíte kontrolu nad digitálními 
prototypy po celou dobu navrhování i výroby.

Možnosti správy dat

Rodina produktů Autodesk Vault urychluje
vývojové cykly a optimalizuje vaše investice
do návrhových dat díky funkcím, které vám
pomohou organizovat, řídit a sledovat klíčové
kroky při navrhování a schvalovacím procesu.

Čelíte těmto výzvám?

• Vyhledání předchozích revizí pro tisk 
či prohlížení je zdlouhavé, ne-li nemožné.

• Pracovníci předčasně nebo omylem 
přistupují k výkresům, které ještě nejsou 
uvolněny, což vede k nákladným chybám 
ve výrobě.

• Přijetí a dodržování podnikových 
a oborových norem a standardů bývá 
náročné.

• Shromáždění těch „správných“ revizí 
výkresů do sady pro hromadný tisk 
je velmi zdlouhavé, časově náročné 
a náchylné k chybám.

Rodina produktů Vault:

Méně administrativy.

Více inovací.

Obrázek poskytla spol. Genmar Yachts



Produkty Autodesk Vault

Autodesk Vault Workgroup
Aplikace pro správu dat Autodesk Vault
Workgroup vám pomůže zvýšit produktivitu
a urychlit návrhové cykly usnadněním tvorby
a sdílení informací z digitálního prototypování
napříč pracovními skupinami. Obsahuje funkce
pro správu, vyhledávání a opětovné využití
dat, kontrolu revizí a jednoduchou správu
a konfiguraci celého systému.

Autodesk Vault Professional
Autodesk Vault Professional je nejucelenějším
řešením pro správu dat v nabídce Autodesku.
Zahrnuje veškerou funkčnost aplikace Vault
Workgroup, navíc pak funkce pro správu
a řízení změnových příkazů, generování 
položek, správu a integraci kusovníků pomocí 
podnikových ERP systémů.

Produkty Autodesk Vault pomáhají konstrukčním a inženýrským
skupinám spravovat informace z digitálního prototypování, 
aby mohli efektivněji uvolňovat a revidovat návrhy.



Více informací a nákup

Vyberte si ze specializovaných prodejců po celém světě, kteří dokonale znají produkty 
společnosti Autodesk, důkladně rozumějí vašemu odvětví a jsou schopni poskytovat 
služby přesahující samotný nákup softwaru. Pro zakoupení licence Autodesk Vault 
kontaktujte autorizovaného prodejce společnosti Autodesk. Nejbližšího prodejce 
najdete na adrese www.autodesk.cz/reseller.

Pro více informací a stažení bezplatné* zkušební verze Autodesk Vault navštivte web 
http://www.autodesk.cz/products/vault-family. 

Vzdělávací služby společnosti Autodesk

Autodesk nabízí studentům a pedagogům řadu různých zdrojů, které pomáhají 
zajistit, aby studenti byli připraveni na úspěšné kariéry návrhářů. Pedagogové mohou 
využívat softwaru pro navrhování, výukových programů i pomůcek, zatímco studenti 
mají přístup k bezplatnému* softwaru, školicím videím, soutěžím pro návrháře 
i zdrojům pro kariéru. Všichni mohou obdržet odborné rady v rámci školicích 
středisek Autodesku (Authorized Training Center, ATC®) a ověřit si své dovednosti 
díky certifikacím Autodesku. Více informací najdete na adrese 
www.autodesk.cz/education. 

Služby a podpora od Autodesku

Udržujte své produkty od Autodesku vždy aktuální s nejnovějšími servisními balíčky, 
aktualizacemi a ostatními servisními verzemi. Přistupujte k nástrojům a ovladačům, 
prohlížečům, certifikovanému hardwaru, ukázkovým souborům a rozšiřujícím 
modulům. Tyto nástroje vám pomohou využívat váš software co nejlépe 
– bez ohledu na odvětví, ve kterém působíte. Více se dozvíte na adrese 
www.autodesk.cz/servicesandsupport.

Autodesk Subscription

Pořiďte si předplatné k sadě Autodesk Infrastructure Design Suite. Autodesk® 
Subscription vám přináší výhody díky výkonným cloudovým službám, přechodu 
na nejnovější verze softwaru, on-line technické podpoře či flexibilním licenčním 
oprávněním.** Více informací na www.autodesk.cz/subscription.

* Bezplatné produkty podléhají podmínkám licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která je při stažení připojena 
k aplikaci.

 **  Všechny výhody předplatného nejsou k dispozici u všech produktů ve všech jazykových verzích a/nebo 
v geografických oblastech. Flexibilní licenční podmínky, včetně práv na předchozí verze a domácí použití, podléhají 
určitým pravidlům.

Autodesk, logo Autodesk, AutoCAD, ATC, Civil 3D, Green Building Studio, InfraWorks, Navisworks, ReCap, Revit, 
Robot a 3ds Max jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc., a/nebo jejích 
poboček ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní názvy značek, produktů nebo ochranných 
známek náleží příslušným držitelům. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění pozměnit nabídku, 
specifikace a ceny svých produktů a služeb a nezodpovídá za typografické nebo grafické chyby, které se mohou v tomto 
dokumentu vyskytnout.

© 2015 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena.

S přibývajícím množstvím nových a revidovaných dat, efektivně spravovaných 
v řešení Autodesk Vault, se automaticky zrychlilo a zpříjemnilo vyhledávání 
technické dokumentace. Otevřela se také možnost přístupu k výrobkovým 
datům na obchodních filiálkách.

Aleš Kabourek
programový manažer skupiny GCE
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