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Papír patří minulosti.

Budoucnost je digitální.
Formát určen vašim potřebám
Díky možnosti snadno a rychle publikovat soubory na webu
představuje formát Autodesk® DWF™ (Design Web Format™)
vhodný nástroj pro sdílení komplexních návrhových dat, která
mohou ostatní členové týmu procházet a tisknout pomocí volně*
dostupného programu Autodesk® DWF™ Viewer.

Plnohodnotné zobrazení ve 3D
Některé programy Autodesku, jako například
Autodesk ® Architectural Desktop, nabízí podporu
formátu 3D DWF.

Více informací v jediném souboru
Autodesk DWF Viewer umožňuje prohlížení uživatelem
definovaných vlastností bloků publikovaných
v produktech řady AutoCAD® 2006.

3D prohlížení a tisk
Vzhledem k tomu, že umí formát DWF pracovat se souřadnicemi
a rozměry, můžete program DWF Viewer využít jak k prohlížení,
tak k tisku trojrozměrných modelů vytvořených v ostatních
produktech Autodesku.
Vysoký výkon a datové přenosy
Veškerá data, která lze do formátu DWF uložit, nesou podrobné
informace o svých vlastnostech. Formát DWF podporuje rozlišení
tisku až 60 milionů dpi při zachování optimální velikosti, která
usnadňuje datové přenosy – výsledné velikosti mají často 1/20
velikosti souborů DWG a 1/10 souborů PDF. Jedná se o dokumenty,
které jsou připravené k volnému tisku kýmkoliv a kdekoliv.
Inteligentní data, na která se můžete spolehnout
Soubory ve formátu DWF jsou něčím víc než jen elektronickým
papírem – jsou to publikované návrhy nebo modely. Veškeré
detaily svých návrhů můžete snadno a rychle zachytit do digitální
podoby a publikovat pomocí formátu DWF a programu Autodesk
DWF Viewer. Bez ohledu na to, zda se jedná o informace v podobě
kót, tabulek, razítek nebo informací o výrobci, to vše můžete
publikovat do souboru ve formátu DWF a rozeslat ostatním členům
vašeho týmu.
Cenově výhodný a bezpečný
Díky elektronickému sdílení návrhů vám odpadnou náklady na
tisk, papír a doručování vytištěných návrhů. Data ve formátu DWF
je možné snadno a zdarma publikovat, prohlížet a tisknout. Díky
rychlým revizím budete předcházet možným problémům ještě
dříve, než způsobí případné škody. Formát DWF současně zaručuje
ochranu vašeho duševního vlastnictví pomocí hesla a správy hladin.

Bezstarostné publikování
Sdílení vašich návrhů nic nestojí; vyžaduje pouhé
klepnutí myší v některém z návrhových programů
Autodesku.

Prohlížeč Autodesk DWF Viewer získáte zdarma na
www.autodesk.com/dwfviewer-download.
Více informací o programu Autodesk DWF Viewer naleznete na
www.autodesk.cz/dwfviewer.
Více informací o formátu DWF a jeho využití naleznete na
www.autodesk.cz/dwf.
* Užívání tohoto produktu podléhá souhlasu ujednání pro koncového uživatele, které při stahování tohoto
programu doprovází.
Autodesk, AutoCAD, Design Web Format a DWF jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými
známkami společnosti Autodesk, Inc. na území USA a ostatních zemí. Veškeré názvy značek, produktů nebo
ochranných známek náleží jejich příslušným vlastníkům. Autodesk si vyhrazuje právo měnit nabídku produktů
a jejich specifikace bez předchozího upozornění a zříká se zodpovědnosti za typografické nebo grafické chyby,
které se mohou v tomto dokumentu vyskytnout.
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