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Vaše vize budou dokonale zachyceny.
Ať již přenášíte představy do skutečnosti, ověřujete strategii nebo 
představujete záměr projektu, s Autodesk® VIZ 2006 to budete moci 
dělat daleko lépe, v různých variantách a s ohromujícím realismem.

Nemluvte o svých představách. Ukažte je.
Protože se projekty stávají nákladnějšími a klienti 
vyžadují stále více, vizualizace projektu se stává klíčovou 
součástí návrhového procesu. V produktu Autodesk VIZ 
můžete vytvořit cokoliv, od rychlých koncepčních studií 
k nejdokonalejším fotorealistickým výstupům. Pokud zkoušíte 
osvětlení v budově, analyzujete návrh dálniční křižovatky 
nebo předvádíte složitou strojírenskou sestavu, je Autodesk 
VIZ nástrojem, bez kterého se ve svém projektování 
neobejdete. 

Hlavní vlastnosti
Autodesk VIZ 2006 staví na technologických základech 
předchozích verzí, jako jsou rendrovací technologie 
globálního osvětlení a mental ray®, a přidává nové nástroje 
pro vytváření, správu a sdílení dat. Nástrojové palety a nový 
Content Browser (Prohlížeč obsahu) zjednodušují vytváření 
projektových dat. Vylepšené nástroje na správu dat, 
spolupráce s dalšími aplikacemi Autodesku a export do 3D 
formátu Autodesk® DWF™ (Design Web Format™) umožní 
efektivně produkovat výsledky s maximální účinností. 

Další informace o Autodesk VIZ 2006 naleznete na  
www.autodesk.cz/viz.

Prohlížeč obsahu
S novým Prohlížečem obsahu 
(Content Browser) získáte 
rychlý přístup k prvkům 
projektu, jako jsou materiály, 
světla a kamery.

Nástrojové palety
Zjednodušte proces vytváření 
scény tím, že si umístíte často 
používané prvky na jedno 
vhodné místo.

Větší účinnost
Proveďte vizualizace rychleji 
s novými funkcemi, jako je 
adaptivní dělení radiosity 
a přednastavení parametrů 
rychlého rendrování. 

Autodesk, Design Web Format a DWF jsou registrované obchodní známky společnosti 
Autodesk, Inc. ve Spojených státech a některých dalších zemích. Všechna ostatní jména 
značek, produktů a obchodních známek patří příslušným majitelům.
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info@aac-solutions.cz  
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info@aac-solutions.cz  
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info@aac-solutions.cz  
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