
AUTODESK®

DWF™ COMPOSER

Digitálně znamená rychle.



Revize návrhů nyní 
zvládnete mnohem rychleji.

Prohlížení a publikování
K prohlížení a publikování 
souborů ve formátu DWG/
DXF můžete využít vestavěný 
prohlížeč Autodesk® DWG 
Viewer, při prohlížení a tisku 
souborů ve formátu IPT/IAM/
IDW oceníte výhody programu 
Autodesk Inventor® View. 

Snadné používání
Autodesk DWF Composer 
umožňuje díky jednoduchému 
a přehlednému ovládání tisk 
souborů ve formátu Autodesk®

DWF™ (Design Web Format™) 
nebo rastrových obrázků.

Zapomeňte na papír. Rozhodněte se pro digitální 
formu a ušetříte čas i peníze. Autodesk® DWF™ 
Composer vám umožní prohlížet i publikovat revize 
do 2D nebo 3D návrhů a tím zvýšit vaši produktivitu. 

Prohlížeč připomínek
Veškeré připomínky jsou 
ukládány společně se jménem 
recenzenta, časovým údajem 
o této události, poznámkou 
a stavem připomínky.



Rychlejší revize
Díky revizím výrazně urychlíte proces 
svých 2D i 3D návrhů. Autodesk DWF 
Composer nabízí veškeré připomínky 
v digitální podobě, která odbourává 
náklady na papír a čas nutný pro doručení 
potřebných podkladů. 
 
Vyšší produktivita díky vkládaným 
komentářům
Značky ve výkresech můžete snadno 
a rychle otevřít ve všech programech 
řady AutoCAD, Autodesk Revit Building 
a Autodesk Revit Structure. Odpadá tak 
zdlouhavá fáze přepisování komentářů 
do digitální podoby.

Méně prostoru pro chyby
Integrované řízení procesu napomáhá 
rychlé a efektivní výměně připomínek 
vztahujících se k návrhu. Veškeré 
značky, komentáře a anotace je možné 
automaticky sledovat a mít tak okamžitý 
přehled o všech událostech, které 
v souvislosti s vašimi návrhy proběhly.

DWF a DWG – formáty pro všechny 
případy
Díky formátu DWF přestává být 
koordinace vašeho týmu komplikovaná. 
V rámci jednoho pracovního prostoru 
můžete použít více různých typů 
dokumentů a ty následně publikovat 
v podobě jediného souboru ve formátu 
DWF. Program Autodesk DWG Viewer 
vychází ze stejné technologie jako 
AutoCAD 2006, díky čemuž umožňuje 
prohlížení, tisk a publikování ve stejné 
kvalitě.

Správce sady značek
Díky programu Markup Set 
Manager, který je součástí 
produktové řady AutoCAD®, 
Autodesk® Revit® Building 
a Autodesk® Revit® Structure, 
budete moci pracovat 
s vytvořenými značkami vždy 
a všude. Pohledy pro zobrazení 
značek poskytují detailní přehled 
o všech značkách. Ty můžete 
zobrazit nebo skrýt, měnit jejich 
stav a rozesílat recenzentům, 
kteří tyto komentáře vytvořili.

Efektivní sledování stavu
Díky sledování stavu budete vždy vědět, v jaké fázi se daný proces 
nachází. Stačí změnit stav a rychle zjistíte, které fáze procesu 
nejsou vyřešené. Inteligentní nástroje vám pomohou zjistit, které 
připomínky ještě vyžadují vaši pozornost. 

Funkce uchop-a-táhni
Do souborů DWF můžete pomocí programu Autodesk®

DWF™ Composer zahrnout jakékoliv informace, které 
potřebujete. Stačí požadované prvky přetáhnout z jedné 
sady listů do druhé, přidat související textové dokumenty 
nebo obrazová data a výsledný soubor rozeslat ostatním 
členům týmu k revizím.

Přesné rozměry
Vestavěné měřicí nástroje vám 
při práci s formátem DWF 
umožní zjistit přesné rozměry 
nebo obsah vybraných ploch.

Náhled a tisk
Při tisku lze měnit mnoho nastavení zaručujících 
stejnou věrnost tisku jako při tisku z CAD řešení, 
ve kterých byly tyto DWF soubory vytvořeny.

Anotace
Pomocí intuitivních anotačních 
nástrojů můžete k publikovaným 
dokumentům přidávat tvary, 
texty, značky, razítka či jiné 
vlastní symboly a přiřazovat je 
ke konkrétním objektům.

Komunikace. 
Spolupráce. 
Řízení.

„Na každém úkonu 
ušetříme, nemluvě 
o odbourání dvou 
až třídenní prodlevy 
nutné k doručení revizí 
v papírové podobě.“
—Mark Douglas

MKM & Associates



Srovnání prohlížečů

Autodesk, AutoCAD, Autodesk Inventor, Buzzsaw, Design Web Format, DWF, DXF a Revit 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 či grafické 
chyby, které se mohou v tomto dokumentu vyskytnout. 
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Autodesk DWF 

Viewer

Prohlížení

Prohlížení 2D výkresů, map a modelů v nejvyšší kvalitě • • °
Prohlížení modelů ve formátu 3D DWF • • °
Snadný pohyb mezi listy (seznam, náhledy, záložky) • • °
Pohyb mezi listy a pohledy pomocí hypertextových odkazů • • • 
Otáčení, přiblížení a posun v reálném čase • • °
Inteligentní údaje o datech návrhu (vlastnosti objektu a listu) • • 
Tisk se stejnou kvalitou jako v programu AutoCAD  • • °
Práce se značkami ve formátu DWF • • 
Měřítko  • °
Značky

Používání inteligentních tvarů ve značkách  • °
Zachycení obsahu pro značku     
(nástroj pro vytvoření snímku)  • °
Textový nástroj  • •
Vkládání tvarů (čáry, lomené čáry, obdélníky, elipsy)  • •
Kreslení nebo vkládání komentářů nástrojem Freehand  • •
Spojení značky k modelu  • °
Vytváření DWF souborů ze souborů DWG  •
Možnost uložení DWF souborů se značkami, komentáři a anotacemi  • 
Vkládání razítek a vlastních symbolů  • °
Vytváření skupin výkresů  • •
Vložení, odstranění, změna pořadí a přejmenování jednotlivých listů  • •

Revize

Automatický záznam jména recenzenta a času, kdy došlo ke změně  • •
Vkládání komentářů k doplňkovým značkám  •
Kompatibilita s programy řady AutoCAD       
(import značek, navigace, zobrazení/skrytí,   •
opětovné publikování souborů DWF)  

Kompatibilita s programy Autodesk Revit Building     
a Autodesk Revit Structure (import značek, navigace,      
zobrazení/skrytí, opětovné publikování souborů DWF)  

•

Kompatibilita se službou Autodesk® Buzzsaw®  •

Podpora souborových formátů

Soubory ve formátu DWF s více listy  • • Podpora PDF

Soubory ve formátu 3D DWF   • • Podpora U3D

Soubory obrazových dat  • •
Soubory ve formátu DWF z programu Autodesk DWG Viewer        
(zobrazení, tisk a publikování do formátu DWF)   •
Soubory ve formátu DXF z programu Autodesk DWG Viewer 
(zobrazení, tisk a publikování do formátu DWF)  •
Soubory ve formátu Autodesk Inventor IPT,       
IAM a IDW z programu Autodesk Inventor View  •

Cena Zdarma 200 EUR 559 EUR

  

     
  

  

  

Kreslení nebo vkládání komentářů nástrojem Freehand  

Spojení značky k modelu  

Vytváření DWF souborů ze souborů DWG  

Možnost uložení DWF souborů se značkami, komentáři a anotacemi  

Vkládání razítek a vlastních symbolů  

Vytváření skupin výkresů  

  

  

  

      
(import značek, navigace, zobrazení/skrytí,   
opětovné publikování souborů DWF)  

     
a Autodesk Revit Structure (import značek, navigace,      
zobrazení/skrytí, opětovné publikování souborů DWF)  

  

  

      
(zobrazení, tisk a publikování do formátu DWF)   

  

      
IAM a IDW z programu Autodesk Inventor View  

Cena Zdarma 200 EUR 559 EUR

     

      

     
a Autodesk Revit Structure (import značek, navigace,      

      

      

Cena Zdarma 200 EUR 559 EUR

     

      

     
a Autodesk Revit Structure (import značek, navigace,      

      

      

Cena Zdarma 200 EUR 559 EUR

Kontaktujte nás

Program Autodesk DWF Composer 
můžete zakoupit prostřednictvím 
svého autorizovaného prodejce 
produktů Autodesk. Seznam 
autorizovaných prodejců naleznete 
na www.autodesk.cz/reseller.

Více informací o programu Autodesk 
DWF Composer naleznete na 
www.autodesk.cz/dwfcomposer.

Funkce optimalizovaná 
pro profesionální výstupy

•

Funkce je podporovaná, nikoliv 
však optimalizovaná

°
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České Budějovice 370 01 
Tylova 17 
tel. +420 386 352 966 (..969)
fax. +420 386 352 979 
info@aac-solutions.cz  

 

Praha 10   106 00 
Žirovnická 2389 
tel. +420 272 770 000 
fax. +420 283 893 154 
info@aac-solutions.cz  

Brno 602 00 
Smetanova 9 
tel. +420 541 212 077 
fax. +420 541 212 621 
info@aac-solutions.cz 

Pardubice 530 02 
Štrossova  
tel. +420 466 611 773 
fax. +420 466 611 613 
info@aac-solutions.cz  

Ostrava M.Hory  709 00 
Fráni Šrámka 5 
tel. +420 596 611 060 
fax. +420 596 611 061 
info@aac-solutions.cz  
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