
Interaktivní 3D 
dokumentace zvyšuje 
užitné vlastnosti výrobku
Autodesk Inventor Publisher byl specifi cky 
navržen pro netechnické uživatele. Proto 
je pro ně snadné i bez znalosti práce s CAD 
systémem používat 3D model výrobku pro 
přípravu přesné, srozumitelné a vizuálně 
atraktivní dokumentace.

Je čas na změnu
Autodesk Inventor Publisher je uživatelsky 
přívětivý nástroj pro tvorbu technické 
dokumentace (návod k uvedení do provozu, 
uživatelský či servisní manuál a další),  který 
vám pomůže lépe zpřístupnit informace 
vašim zákazníkům.

Více informací o Autodesk Inventor 
Publisher najdete na
www.autodesk.com/inventorpublisher.

Více informací najdete na adrese  
www.autodesk.com/reseller.

 

 1   Přidejte hodnotu digitálnímu prototypu  
S Autodesk Inventor Publisher se i dokumentační 
tým zapojí do přípravy digitálního prototypu, protože 
využívá stejný digitální model, který je používán při 
návrhu a výrobě. Při použití 3D CAD modelu je možno 
dokumentaci připravovat souběžně s návrhem. 
To vede k dřívějšímu zahájení prací na dokumentaci, 
omezení nákladných zpoždění a rychlejšímu uvedení 
produktu na trh.

  2  Spokojení zákazníci 
Pro zákazníka je dokumentace důležitou součástí 
interakce s výrobkem. Kvalitní a srozumitelné 
instrukce mohou významně zlepšit jeho vnímání 
produktu. Nástroje dostupné v Autodesk 
Inventor Publisher vám pomohou připravit jasné 
a srozumitelné návody pro přípravu, používání 
a servis, které vašim zákazníkům umožní lépe 
porozumět, jak váš výrobek pracuje. Sníží tak vaše 
ztráty, které by vznikly vracením zakoupených 
výrobků nebo záručními opravami.

 3 Zabraňte chybám při montáži 
 Použitím animovaných nebo interaktivních 
vizualizací pro přesný popis montážních postupů 
zlepšíte komunikaci s výrobou. Snížíte tak časové 
i fi nanční ztráty vzniklé nejasnou či nesrozumitelnou 
dokumentací, uchovávanou v objemných 
a komplikovaných manuálech. 

 4 Udržujte dokumentaci aktuální a přesnou
 Protože Autodesk Inventor Publisher čerpá data 
přímo z 3D modelu výrobku, významně se snižuje 
možnost vzniku chyby při přenosu dat. Spolu 
s možností asociativní aktualizace informací při 
změnách modelu v systému Autodesk Inventor tak 
snadno udržíte krok se změnami v návrhu výrobku 
a vaše dokumentace bude vždy aktuální.

 5  Nepracujete s CAD systémem? Žádný problém
    Protože Autodesk Inventor Publisher byl specifi cky 

navržen pro netechnické uživatele, je snadné i bez 
znalosti práce s CAD systémem používat 3D CAD 
data pro přípravu vizuálně atraktivní a přesné 
dokumentace. Snížením závislosti na konstrukčním 
oddělení při využívání 3D dat může dokumentační 
tým pracovat efektivněji a konstrukce se může plně 
věnovat své práci. 
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 6    Obrázek je levnější než 1 000 slov
Náklady a doba potřebné k lokalizaci technické dokumentace jsou významně závislé 
na množství obsaženého textu. Autodesk Inventor Publisher vám umožní vytvořit 
instrukce založené na obrázcích a videu, které jsou srozumitelné i bez doprovodného 
textu, a významně tak snížit cenu a zkrátit dobu lokalizace. 

 7   Šetřete papírem
Inventor Publisher napomáhá k přechodu na bezpapírovou dokumentaci 
a podporuje tak iniciativy šetrné k životnímu prostředí. Se svou bohatou sadou 
nástrojů pro publikování v interaktivních formátech podporuje vytváření 
dokumentace, která může být sdílena elektronicky nebo přes web.

 8   Konečně dodržíte termíny projektů 
Možnost používat konstrukční data již v procesu návrhu výrobku vám umožňuje 
začít práce na dokumentaci v dřívější fázi cyklu návrhu výrobku. Vazby mezi 3D 
modelem výrobku a dokumentací vytvořenou v Inventor Publisher jsou asociativní, 
takže po každé změně návrhu je snadné aktualizovat dokumentaci a publikovat 
novou, aktuální verzi. Zjednodušení procesu aktualizace dokumentace také 
znamená, že změny návrhu v poslední chvíli nĳ ak zásadně nezpozdí uvedení 
produktu na trh kvůli chybějící dokumentaci.

 9  Dokumentace pro každého
Vytvořenou dokumentaci můžete publikovat v nejrůznějších formátech. Inventor 
Publisher umožňuje vytvářet dokumentaci a další materiály v různých formátech, 
včetně Adobe® Flash®, Adobe® Acrobat®, AVI video, DWF™, Microsoft® 
PowerPoint®, Microsoft® Word®, a v obecných formátech jako PNG, JPG, GIF, BMP, 
TIFF, EMF, EXIF a WMF.

 10   Respektujte životní prostředí
Inventor Publisher zjednodušuje proces přípravy servisních návodů, které mohou 
pomoci prodloužit dobu používání výrobku. Zjednoduší se také příprava instrukcí 
pro ekologickou likvidaci a případnou recyklaci výrobku, a Inventor Publisher tak 
nepřímo podporuje ekologické iniciativy fi rmy i dodržování příslušných právních 
norem.

 

 


