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Síla aplikace AutoCAD, vyspělejší 
vizuální komunikace návrhu.

Vizualizace pódia pro rockové turné 
se souborem DWG jako podkladem. 
Při navrhování byly použity soft-
warové produkty Autodesk® Design 
Suite a Autodesk® 3ds Max®. Snímek 
poskytla společnost Tait Towers, Inc.



Rozvíjejte nápady bez překážek  – od konceptu  
až po konečný výsledek 

Rozšiřte pracovní postup v aplikaci AutoCAD, na kterou jste 
zvyklí, s osvědčenými a intuitivními nástroji pro navrhování, 
skicování, vizualizace a prezentace. Autodesk Design Suite 
nabízí nástroje pro začínající i pokročilé uživatele.

Koncept a návrh 
Skicujte a kreslete své prvotní nápady 
v  aplikací Autodesk® SketchBook® 

Designer – je to jako kreslit tužkou 
na papír. Navrhujte a modelujte 
své koncepty s pomocí výkonného 
a známého softwaru AutoCAD.
Na závěr přidejte realistické efekty 
s vyspělými nástroji pro modelování 
a volné navrhování v aplikaci 
Autodesk® 3ds Max® Design.

Revize a analýza
V aplikaci Autodesk 3ds Max 
Design vytvářejte studie oslunění 
dlouhodobě udržitelných návrhů 
a  využívejte rozsáhlé datové sady 
pro správu různých variant projektu.
Aplikace Autodesk® Showcase® vám 
pomůže posuzovat varianty návrhů 
v kontextu díky reálným materiálům, 
osvětlení i prostředí.

Komunikace a prezentace 
V aplikaci Autodesk Showcase 
vytvářejte rychleji a snadněji  
přesvědčivé obrazové materiály, 
videa a interaktivní prezentace.    
Využívejte Autodesk 3ds Max Design 
k tvorbě vizualizací ve filmové 
kvalitě.  S aplikací Autodesk® 
Mudbox™ přidejte do scén detailní 
textury. V aplikaci SketchBook 
komunikujte nápady graficky 
a zdokonalujte své prezentace.

Dokumentace a úpravy
Dokumentujte své návrhy a modely 
pomocí účinných a flexibilních 
funkcí aplikace AutoCAD. V aplikaci 
Autodesk SketchBook Designer 
obohaťte výkresové listy o obrazy 
a skici a s pomocí aplikace Autodesk 
3ds Max renderujte technické snímky 
a detailní pohledy pro podporu 
technických výkresů.

Revize a analýza

Koncept a návrh

Dokumentace 
a úpravy

Komunikace a prezentace



Facing These Issues?

•	 Are	your	design	teams	under	pressure	to	
get more done with fewer resources? 

•	 Do	your	engineers	need	to	optimize	
product performance and make accurate 
design decisions without building 
physical prototypes?

•	 Would	you	like	to	develop	more	
compelling design presentations that 
help you differentiate your offering and 
win new business?

•	 Do	you	want	to	improve	your	design	
process without losing your investment 
in AutoCAD®?

•	 Are	you	wasting	time	incorporating	
CAD data in different file formats from 
customers, partners, and suppliers? 

•	 Are	your	design	and	engineering	teams	
frustrated because they can’t share 
data effectively?

•	 Are	you	wasting	time	drawing	piping	and	
wiring runs when you could be iterating 
more innovative ideas?

Autodesk Product Design Suite is the 
comprehensive solution for Digital 
Prototyping you need to supercharge your 
entire product development workflow.

Komunikujte jasněji,  usnadněte schvalovací proces  
a zrychlete získávání nových zakázek.

Jednotivé aplikace z různých verzí Autodesk Design Suite balíčku bezproblémově spolupracují, nemusíte 
opakovaně vytvářet žádnou geometrii, ani překládat data. Při nákupu těchto produktů v rámci Autodesk 
Design Suite zaplatíte o 31-56% procent méně, než kolik byste za ně zaplatili při samostatném nákupu.*

Řešíte tyto problémy?

•	 	Potřebujete	velmi	rychle	vytvářet	úspěšné	
návrhy.

•	 Potřebujete	se	odlišit	od	konkurence	
působivými marketingovými materiály.

•	 Chcete	vytvářet	přesvědčivé	vizualizace	
a prezentace návrhů, ale postrádáte ve 
firmě potřebné odborníky.

•	 Potřebujete	efektivně	komunikovat	záměr	
vašeho návrhu s interními i externími 
zainteresovanými stranami a prezentovat 
různé alternativy návrhu.

•		Naražíte	na	problémy	s	výměnou	
dat mezi produkty při vytváření  
koncepčních návrhů, modelů, prezentací 
a marketingových materiálů. 

•	 Váš	software	má	problémy	
s kompatibilitou verzí.

•	 Nemáte	prostředky	k	nákupu	nového	
softwaru pro koncepční navrhování, 
modelování a vizualizaci.

Zdokonalte svůj pracovní postup 
s návrhovými a vizualizačními nástroji 
ze souboru aplikací Autodesk Design Suite.

AutoCAD
Navrhujte a utvářejte svět kolem sebe 
s pomocí účinných a flexibilních funkcí jednoho 
z nejpoužívanějších CAD programů na světě. 
Nové a aktualizované nástroje aplikace AutoCAD 
pro 3D koncepční navrhování, dokumentaci 
modelů a zachycování stávajícího stavu pomáhají 
maximalizovat produktivitu a rychle dokončovat 
projekty.

Autodesk SketchBook Designer
Skicujte koncepty přímo v aplikaci AutoCAD, 
využívejte hybridní postup s kreslenými 
a vektorovými ilustracemi ke zkoumání kreativních 
návrhových konceptů a prezentujte své nápady 
graficky.  

Autodesk Showcase
Rychle a snadno přeměňujte návrhy z aplikace 
AutoCAD na přesvědčivé obrazové materiály, 
filmy a interaktivní prezentace pro revize návrhů 
i obchodní nabídky. Rychlé rendrování a prověření 
návrhu bez nutnosti tvorby fyzikálních prototypů 
výrazně urychlí zkoumání variant a optimalizaci 
konečného řešení.

Autodesk 3ds Max Design
Snadno vytvářejte 3D vizualizace ve filmové 
kvalitě díky nástrojům aplikace Autodesk 3ds 
Max Design pro analýzu oslunění, animaci, tvorbu 
postav a efektů. Detailně seznamte ostatní s vaší 
představou o návrhu a předejte informace potřebné 
pro revidovádí návrhu, marketingové materiály nebo 
pro komunikaci s veřejností ještě před jeho realizací.

Autodesk Mudbox
Zdokonalte model z aplikace Autodesk 3ds Max 
Design v aplikaci Autodesk Mudbox. Její účinné 
nástroje pro kreslení textur a digitální sochání 
vám umožní dokonale rozpracovat detaily vysoce 
realistických modelů.

Alias Design
S komplexními funkcemi aplikace Autodesk® 
Alias® Design pro koncepční modelování a tvorbu 
povrchů můžete digitálně zachycovat nápady, 
vytvářet geometrii v produkční kvalitě, rychle 
cyklicky rozvíjet koncepty a odevzdávat návrhy, 
které řeší estetické i funkční požadavky.

Autodesk Design Suite Standard
•	 AutoCAD® 
•	 Autodesk® SketchBook® Designer
•	 Autodesk® Showcase®

•	 Autodesk® Mudbox™

Autodesk Design Suite Premium
•	 AutoCAD®

•	 Autodesk® SketchBook® Designer
•	 Autodesk® Showcase®

•	 Autodesk® Mudbox™
•	 Autodesk® 3ds Max® Design

Autodesk Design Suite Ultimate
•	 AutoCAD®

•	 Autodesk® SketchBook® Designer
•	 Autodesk® Showcase®

•	 Autodesk® Mudbox™
•	 Autodesk® 3ds Max® Design
•	 Autodesk® Alias® Design

Snímek poskytla společnost Glowfrog Studios Snímek poskytla společnost Homologue



* Hodnota představuje celkovou doporučenou prodejní cenu nejbližších shodných produktů licencovaných 
pro samostatné použití. Příslušné sady jsou licencovány pro instalaci a použití všech obsažených komponent 
jedním uživatelem a proti jednotlivým samostatným produktům nabízejí větší hodnotu z hlediska pra-
covního postupu a funkčnosti.

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

Autodesk, AutoCAD, Alias, ATC, Mudbox, Showcase, SketchBook a 3ds Max jsou registrované ochranné 
známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc., a jejích dceřiných společností ve Spojených 
státech a některých dalších zemích. Všechny ostatní názvy značek, produktů nebo ochranných známek 
náleží příslušným majitelům. 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.
© 2011 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Více informací či 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 aplikace AutoCAD kontaktujte autorizovaného 
prodejce společnosti Autodesk. Nejbližšího prodejce najdete na adrese  
www.autodesk.cz/reseller.

Vzdělávací služby společnosti Autodesk
Autodesk nabízí výuková řešení odpovídající vašim potřebám – od kurzů 
vedených instruktory přes výuku, jejíž tempo si přizpůsobují sami účastníci, 
až po školicí a vzdělávací zdroje on-line. Získejte přístup k bezplatnému** 
softwaru pro studenty či pedagogy. Využijte odborného vedení 
v Autorizovaném školicím centru společnosti Autodesk (ATC®). Výukové 
nástroje najdete na internetu nebo v místním knihkupectví, své zkušenosti  
si můžete ověřit prostřednictvím certifikačních programů od Autodesku.  
Více informací najdete na webu  www.autodesk.cz/vzdelavani. 

Licenční program Autodesk Subscription
Program Autodesk® Subscription umožňuje zákazníkům zvýšit hodnotu 
investic do softwaru díky přístupu k nejnovějším verzím, praktickým 
webovým službám a přednostní technické podpoře. Více informací najdete  
na www.autodesk.cz/subscription.
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tel. +420 841 111 124        e‐mail: info@cadstudio.cz

Bratislava 
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