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Nová sada aplikací šitá na míru 
přesně vašim potřebám

Autodesk® 
Building Design Suite 

Při práci na projektech našeho ateliéru jsme software Revit 
Architecture začali cíleně používat již v roce 2006.Domníváme se, 
že budoucnost a úspěch architektonické práce leží právě v takových 
sofi stikovaných programech jako je Revit. Nejenže umožňuje 
komplexní práci v 3D, ale ve výsledku šetří drahý čas našich 
architektů.

Ing. arch. Zdeněk Jiran 
společník architektonické kanceláře 
Jiran Kohout architekti
Praha

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.com/reseller.

Vzdělávací služby společnosti Autodeskn
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. Využĳ te odborného vedení 
v Autorizovaném školicím centru společnosti Autodesk (ATC®). 
Výukové nástroje najdete na internetu nebo v místním knihkupectví, 
své zkušenosti si můžete ověřit s certifi kačními programy 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 webu www.autodesk.com/subscription.

Vizualizace budovy mezinárodního 
plavebního terminálu Tianjin. Při navrhování 
byly použity softwarové produkty Autodesk® 
Building Design Suite a Autodesk® 3ds Max®.
Snímek poskytla společnost CCDI.



Sami poznejte, jak vám Autodesk Building 
Design Suite může pomoci vyřešit tyto 
obtížné situace a rychleji získávat nové 
zakázky.

AutoCAD®, software pro navrhování a tvorbu 
dokumentace, jeden z nejpoužívanějších 2D a 3D 
CAD nástrojů na světě.

AutoCAD® Architecture, AutoCAD® MEP 
a AutoCAD® Structural Detailing vám pomohou 
efektivně navrhovat, dokumentovat a sdílet výkresy 
s pomocí věrohodné a spolehlivé technologie DWG.

Autodesk® Showcase® vám pomůže prezentovat 
vaše návrhy převodem digitálních modelů na 
fotorealistické obrazové materiály a interaktivní 
prezentace.

Autodesk® SketchBook® Designer představuje 
efektivní nástroj pro ilustrace návrhů a grafi ckou 
komunikaci.

Autodesk® Revit® Architecture, BIM řešení 
vyvinuté pro architekty, vám pomůže vytvářet 
kvalitní a propracované  architektonické návrhy 
založené na digitálních modelech. 

Autodesk® Revit® MEP BIM řešení vyvinuté 
pro projektanty technických zařízení budov 
(TZB); integrovaný nástroj pro návrh, analýzu 
a dokumentaci, přesné a efektivní projektování 
stavebních systémů – od konceptu až po výstavbu. 

Autodesk Building Design Suite nabízí výkonnost 
BIM s nástroji pro modelování, vizualizaci 
a dokumentaci – to vše v ekonomicky výhodném 
řešení, které vám umožní ucházet se o nové zakázky, 
ať již projekt vyžaduje CAD či BIM.

Zvolte řešení, které nejlépe vyhovuje vašim 
potřebám – k dispozici jsou tři edice Autodesk 
Building Design Suite. Poznejte je a rozhodněte 
se pro nejlepší řešení.

Autodesk® Building Design Suite Standard
Zahrnuje AutoCAD a produkty AutoCAD vyvinuté 
pro projektanty, kteří potřebují nástroje pro 
efektivní navrhování, tvorbu dokumentace a sdílení 
DWG výkresů v jediném, ekonomicky výhodném 
a praktickém balíčku.
 

Návrh

Vizualizace

Analýza

DokumentaceRealizace

Autodesk Building Design Suite nabízí komplexní sadu nástrojů s výjimečnou hodnotou pro správu všech fází navrhování a výstavby.

Autodesk® Building Design Suite je komplexní softwarové 
řešení, které spojuje potřebné nástroje CAD a informačního 
modelování budov (BIM) v jediném fl exibilním a ekonomicky 
výhodném balíčku.

Výjimečná hodnota a konkurenční výhoda.

Autodesk® Building Design Suite Premium
Nabízí produkty pro architekty a projektanty, 
kteří potřebují optimalizovanou sadu nástrojů, 
včetně možností informačního modelování budov 
(BIM). Známé softwarové aplikace AutoCAD pro 
efektivní tvorbu dokumentace a aplikace Autodesk 
3ds Max Design pro vytváření přesvědčivých 
vizualizací jsou nyní dostupné v jediném 
ekonomicky výhodném a praktickém balíčku.

Autodesk® Building Design Suite Ultimate 
Přináší veškeré možnosti informačního modelování 
budov (BIM) s vyspělou sadou nástrojů, jež 
přesahují samotné navrhování a pokrývají i proces 
výstavby. Tato edice je vhodná pro profesionály 
v oblasti stavebnictví, neboť kromě součástí 
edice Premium obsahuje také aplikaci Autodesk 
Navisworks Manage pro integrované pojetí 
koordinace mezi zúčastněnými profesemi; Autodesk 
Inventor pro efektivnější spolupráci s výrobci 
stavebních prvků a Autodesk Quantity Takeoff  
pro snadnou tvorbu  výkazů výměr.

Řešíte některé 
z následujících situací?

• Potřebujete být úspěšnější než vaše 
konkurence.

• Jste neustále pod tlakem ohledně kontroly 
nákladů a zvládání více činností s menšími 
prostředky.

• Jste vyčerpaní ze samostatného 
nasazování, instalace a správy 
neintegrovaných softwarových nástrojů.

• Chcete se ucházet o projekty, ve kterých 
se uplatňují pracovní postupy BIM, 
ale používáte CAD.

• Potřebujete ekonomicky výhodně přejít 
na BIM.

• Chcete získat více ze svých dosavadních 
investic do procesu BIM.

• Chcete efektivněji spolupracovat se členy 
projektového týmu.

• Máte potíže s ruční koordinací návrhů 
v různých formátech.

• Potřebujete získat konkurenční výhodu 
plynoucí ze špičkových vizualizací 
a virtuálního procházení návrhy.

• Trávíte příliš času komunikací ohledně 
vašich návrhů.

• Potřebujete víceoborový návrhový 
software pro jednodušší spolupráci 
s partnery.

• Chcete podpořit realizovatelnost 
návrhů a minimalizovat náklady na 
přepracovávání.

Autodesk Building Design 
Suite vám pomůže:

• Přejít na BIM vlastním tempem.

• Maximalizovat užitek z dřívějších investic 
do aplikací CAD a BIM.

• Využívat informace obsažené 
v inteligentním 3D modelu k projektování 
dokonalejších staveb.

• Využívat integrované analýzy coby 
informační podpory při rozhodování 
o návrhu a výstavbě.

• Vytvářet přesvědčivé vizualizace 
a virtuální průlety návrhem, které vám 
pomohou úspěšně prezentovat vaše 
nápady. 

• Vytvářet konzistentní, vysoce kvalitní 
stavební dokumentaci a modely reálných 
staveb.

• Urychlit projekční práce a snížit tak 
provozní náklady. 

• Dosáhnout lepší kontroly nad výsledky 
projektu díky hodnotnému přehledu 
nad celým životním cyklem budovy.

Autodesk® Revit® Structure , BIM aplikace pro 
navrhování stavebních konstrukcí, vám pomůže 
s jistotou předvídat chování konstrukčních řešení 
a srozumitelněji komunikovat záměr návrhu s členy 
projektového týmu a majiteli.

Autodesk® 3ds Max® Design umožňuje rychle 
prověřit návrhové koncepty, přesněji analyzovat 
oslunění a vytvářet vysoce působivé marketingové 
vizualizace.

Autodesk® Navisworks® Manage vám pomůže 
integrovat 3D modely a data v různých formátech; 
díky tomu můžete lépe koordinovat jednotlivé 
profese, řešit kolize a virtuálně prověřit projekty 
ještě před zahájením výstavby či rekonstrukce.

Autodesk® Quantity Takeoff  vám pomůže efektivně 
stanovit spotřebu materiálů pro snadné sestavení 
rozpočtů na základě návrhových dat nebo výkresové 
dokumentace.

Autodesk® Inventor® umožňuje spolupracovat 
s výrobci stavebních prvků a napomáhá přesně 
porozumnět navrhovanému záměru.

Finančně výhodná cesta k BIM.

Autodesk Building Design Suite Standard
• AutoCAD®

• AutoCAD® Architecture
• AutoCAD® MEP
• AutoCAD® Structural Detailing
• Autodesk® Showcase®

• Autodesk® SketchBook® Designer

Autodesk Building Design Suite Premium
• AutoCAD®

• AutoCAD® Architecture
• AutoCAD® MEP
• AutoCAD® Structural Detailing
• Autodesk® Showcase®

• Autodesk® SketchBook® Designer
• Autodesk® Revit® Architecture 
• Autodesk® Revit® MEP
• Autodesk® Revit® Structure
• Autodesk® 3ds Max® Design

Autodesk Building Design Suite Ultimate
• AutoCAD®

• AutoCAD® Architecture
• AutoCAD® MEP
• AutoCAD® Structural Detailing
• Autodesk® Showcase®

• Autodesk® SketchBook® Designer
• Autodesk® Revit® Architecture 
• Autodesk® Revit® MEP
• Autodesk® Revit® Structure
• Autodesk® 3ds Max® Design
• Autodesk® Navisworks® Manage
• Autodesk® Quantity Takeoff  
• Autodesk® Inventor®
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Kde nás najdete: 
 

Praha 4 
149 00 
Líbalova 1/2348 

Brno 
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Sochorova 23 

Ostrava
702 00 
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České Budějovice
370 01 
Tylova 17 

Pardubice
530 02 
Náb. Závodu míru 2738 

Plzeň 
301 00 
Teslova 3 

tel. +420 841 111 124        e‐mail: info@cadstudio.cz

 
 
 
 
 

 
www.CADstudio.cz      www.CADforum.cz 
www.CADstudio.sk      www.CADforum.sk 
 

shop.CADstudio.cz      www.hpdesignjet.cz 
helpdesk.CADstudio.cz      www.iProject.cz 
 

blog.CADstudio.cz        
www.Civil3d.cz 
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