
Více informací a nákup
Náš software prodávají po celém světě specialisté, kteří jsou odborníky na tyto produkty, 
důkladně rozumějí vašemu odvětví a jsou schopni poskytovat služby přesahující pouhý 
prodej softwaru. Aplikaci Autodesk Quantity Takeoff si můžete koupit od autorizovaných 
prodejců společnosti Autodesk. Kontakt na nejbližšího prodejce najdete na webové stránce  
www.autodesk.cz/reseller.

Autodesk výuka a vzdělávání
Autodesk nabízí několik možností vzdělávání, které budou vyhovovat vašim potřebám.  
Od výuky vedené lektorem až po on -line školicí materiály.
Více informací najdete na webu webu www.autodesk.cz/vzdelavani.

Služby a podpora společnosti Autodesk
S inovativními možnostmi nákupu, doplňkovými produkty, poradenskými službami, 
podporou a školením od společnosti Autodesk a jeho autorizovaných partnerů dosáhnete 
rychlejší návratnosti investic a lepší
produktivity. Tyto prostředky, jež vám mají pomoci rychle začít využívat nový
software a udržet si náskok před konkurencí, vám pomohou získat maximální užitek 
z pořízeného softwaru – bez ohledu na to, v jakém průmyslovém odvětví se pohybujete. 
Více informací se dozvíte na stránkách www.autodesk.cz/servicesandsupport.

Program Autodesk Subscription
Získejte výhody plynoucí ze zvýšené produktivity, předvídatelného rozpočtu
a zjednodušené správy licencí díky programu Autodesk Subscription.  
Získáte nové aktualizace softwaru Autodesk a další vylepšení softwaru v případě,
že budou vydaná v době, kdy budete mít tento program předplacený, a dále získáte 
exkluzivní licenční podmínky dostupné pouze předplatitelům.
Zdroje z komunity, včetně webové podpory přímo od technických expertů
společnosti Autodesk, individuálního školení a e-learningu, vám pomohou zlepšit své 
dovednosti – proto je služba Autodesk Subscription nejlepším způsobem optimalizace  
vaší investice. Více informací se dozvíte na stránkách www.autodesk.cz/subscription.

Autodesk®

Quantity Takeoff
S Quantity Takeoff jsme si jistí cenami, které 
předáváme investorům a ostatním partnerům. 
Díky Quantity Takeoff víme, že naše čísla jsou 
v pořádku.

–  Ken Deemer 
hlavní rozpočtář   
Saunders Construction
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Výkazy výměr automaticky
Aplikace Autodesk Quantity Takeoff přináší zcela 
nový způsob práce. Na rozdíl od současných 
metod, umožňuje Autodesk Quantity Takeoff 
díky plné integraci a podpoře 2D a 3D návrhových 
dat vytvořit výkaz výměr z celého informačního 
modelu budovy za pár minut. Větší flexibilita 
Quantity Takeoff (oproti běžným databázovým 
systémům a výpočtovým tabulkám) rozpočtářům
a kalkulantům umožňuje pracovat 
jednodušeji a přesněji.

Díky možnostem práce ve 3D můžete prozkoumat 
intuitivní a interaktivní model a díky tomu o něm 
získat lepší představu potřebnou při vytváření 
kalkulací. Pro snazší orientaci v projektu  
je možné nastavit viditelnost a průhlednost 
objektů podle části budovy nebo typu stavebních 
prvků. Volně konfigurovatelný katalog 
projektu vám umožní rychle a snadno zatřídit 
jednotlivé výměry do příslušných kategorií.

Rozhodněte se sami
Autodesk Quantity Takeoff nyní obsahuje nové 
nástroje, které umožňují vytváření výkazů výměr 
i ve formátech jako jsou JPG, TIF, PDF a ostatních 
“neinteligentních” bitmapových formátech. 
K vyznačení geometrie projektu v půdoryse můžete 
používat úsečky, oblouky nebo jejich libovolné 
kombinace. Vyberte si, zda chcete pracovat 
s množstvím spojitě nakreslených částí jako s jedinou 
výměrou nebo jako s individuálními měřeními.
Rychleji zjišťujte výměry ploch, počty a lineární 
rozměry a všechny tyto výsledky rychle 
a snadno uspořádejte do katalogu materiálů.

Díky Autodesk Quantity 
Takeoff mají kalkulanti 
a rozpočtáři všechny 
potřebné informace  
na jednom místě, mohou 
pracovat s daty v nejrůzněj-
ších typech formátů  
a při práci využívat vlast-
nosti grafických dat 
k automatickému nebo 
ručnímu měření, počítání 
a naceňování různých sta-
vebních objektů.

Vyčíslujte náklady již od prvních fází projektu a tak často, jak 
potřebujete

S aplikací Autodesk Quantity Takeoff mohou 
rozpočtáři snadno vytvářet synchronizované, 
komplexní výkazy, které spojují informace získané 
z produktů pro práci s informačním modelem 
budovy (například Autodesk® Revit® Architecture, 
Autodesk® Revit® Structure nebo Autodesk® 
Revit® MEP) s geometrií, obrázky a daty z jiných 
aplikací.

Využijte vlastností digitálních dat a automaticky 
nebo manuálně měřte plochy, počítejte prvky 
a oceňujte jednotlivé stavební prvky jako jsou 
stěny, dveře a okna. Své výsledky můžete 
publikovat ve formátu DWF™, můžete je tisknout 
nebo exportovat do formátu softwaru  
Microsoft® Excel®.

Pracujte digitálně
Aktuální výkresy a ostatní informace se mohou 
velmi výrazně projevit na vaší produktivitě.  
Díky nástrojům Quantity Takeoff budete 
schopni zpracovávat digitální a detailní výkazy 
výměr mnohem rychleji, než kdybyste pracovali 
s tištěnými podklady. S Autodesk Quantity Takeoff 
zachováte celý pracovní postup v digitální podobě 
a zárověň si budete jistí, že přehledy a výkazy, 
které vytváříte, zůstavají (stejně jako všechna 
ostatní data) aktuální.

Zůstaňte v obraze
Efektivněji určujte počty jednotlivých
stavebních prvků objektu a množství materiálů, 
v jejich skladbě. Díky tomu, že všechny započítané 
prvky jsou automaticky vyznačeny ve výkresech 
i v seznamu výkazů výměr, máte jistotu, že svůj 
cenný čas strávíte kalkulací nákladů,  
ne dohledáváním nezapočítaných prvků.

Bez ohledu na to, zda je váš 
projekt ve stadiu návrhu 
nebo příprav výstavby, 
Autodesk Quantity Takeoff 
pomůže všem kalkulantům 
rychleji vyčíslit výměry 
jednotlivých materiálů 
a provádět koncepční 
odhady nákladů. Nezáleží 
na tom, zda máte podklady  
ve formě bitmapových for-
mátů, plně propracovaných 
modelů (BIM) vytvořených 
v produktech Revit,  
nebo zda máte k dispozici 
skicu, Autodesk Quantity 
Takeoff vám v každém 
z těchto případů umožní 
získat představu o nákla-
dech na projekt.

Pracujte s aktuálními informacemi
Autodesk Quantity Takeoff pracuje s nejnovějšími 
technologiemi společnosti Autodesk®,  
které vám umožní stanovovat množství materiálů, 
kreslit, prohlížet a připomínkovat výkresy. 
Quantity Takeoff sjednocuje v rámci otevřeného 
a plynulého procesu navrhování návrhová data 
a další důležité informace. Díky tomu můžete lépe 
sledovat změny v projektu a bez zaváhání na ně 
reagovat.

Pracujte digitálně a vždy s aktuálními informacemi

Všimněte si rozdílu
Pracujete-li se soubory DWF, můžete díky 
funkci Sheet Compare porovnávat změny ve 2D 
výkresové dokumentaci. Poté můžete rychle 
vygenerovat seznam odlišností (provedených 
úprav) a tyto rozdíly vizuálně vyznačit.

Kalkulujte rychleji
Nyní můžete rychleji a snadněji spočítat 
a kvantifikovat veškerá projektová data. Používejte 
neomezné množství podsestav prvků pro zjišťování 
počtu a objemu materiálů v libovolném stupni 
detailnosti. Pro urychlení vykazování výměr použijte 
funkci “Search Takeoff”, která dokáže automaticky 
započítat včechny objekty daného typu. Výměry 
můžete uspořádat do katalogu prvků a výsledky práce 
snadno vyhodnotit v dynamickém prostředí Autodesk
Quantity Takeoff Workbook.

Pracujte s dynamickým dokumentem záznamů 
Pracovní sešit aplikace Autodesk Quantity Takeoff 
umožňuje rozpočtářům editovat, sestavovat 
a aktualizovat projektová data, která souvisí 
s výkazy výměr. Můžete v něm přepínat mezi 
souhrnným zobrazením nákladů a podrobným 
pohledem na libovolnou položku. Vyberte si, zda 
chcete zobrazit informace pouze pro aktuální list 
nebo celý projekt. Přidávejte a upravujte vzorce 
pro výpočet položek a sestav, přímo v pracovním 
sešitě definujte vlastnosti položek s využitím 
automatického vyplňování a dalších funkcí, které 
se chovají stejně jako funkce aplikace Microsoft 
Excel. Přímo do pracovního sešitu (Workbook) je 
možné zadávat vlastnosti položek, měnit jejich 
rozměry a poté zobrazit ty položky a objekty, jejichž 
vlastnosti byly zadány či upraveny přímo v prostředí 
Workbook. Komplexní dokumentaci záznamů je 
možné po dokončení projektu vyexportovat.

Autodesk® Quantity Takeoffffi vám pomůže ve fázích navrhování i ve fázích 
výstavby snadněji, rychleji a přesněji vytvářet vyčíslení nákladů.

S aplikací Autodesk Quantity Takeoff udržíte všechna důležitá 
synchronizovaná návrhová data na jednom místě a díky tomu urychlíte 
proces odhadování nákladů staveb.
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