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Chcete vědět, proč tolik uživatelů aplikace AutoCAD® přechází 
na AutoCAD® Map 3D? Tato aplikace totiž poskytuje přístup 
k datům, jež byla dříve nedobytně uschována v oddělení GIS.  
Jako základní desktop platformy Autodesk GeoSpatial 
poskytuje Map 3D nejlepší dostupné nástroje pro úpravy 
nativních geoprostorových dat.

Přímý přístup 

Překonání propasti
AutoCAD Map 3D jako špičková inženýrská 
platforma pro vytváření a správu prostorových 
dat překlenuje propast mezi počítačově 
podporovaným navrhováním (CAD) 
a geografickými informačními systémy (GIS)  
tím, že poskytuje přímý přístup k datům 
a umožňuje používat nástroje aplikace AutoCAD® 
při udržování širokého spektra geoprostorových 
informací. V kombinaci se softwarem Autodesk 
MapGuide® Enterprise pomáhá Map 3D 
maximalizovat hodnotu grafických a databázových 
informací tím, že je rychle a snadno publikuje 
v prostředí webu.

Postaveno na platformě AutoCAD
Protože je aplikace Map 3D postavena 
na technologii AutoCADu, mohou organizace 
při správě velkého množství dat naplno využívat 
zkušenosti pracovníků s CADem. Se známými 
nástroji CADu využijí všichni členové týmů  
naplno své znalosti aplikace AutoCAD. 

Informovanější navrhování
AutoCAD Map 3D umožňuje organizacím vytvářet 
lepší návrhy. Jeho integrované GIS nástroje 
poskytují kartografické a analytické funkce 
pro snadnou vizualizaci a posuzování návrhů 
a projektů správy majetku.

Používá se po celém světě
Správci inženýrských sítí – elektrárenské 
a plynárenské společnosti, vodovody 
a kanalizace
• Orange County Sanitation District
• United Utilities
• Lusitânia Gás

Komunikace – telekomunikace  
a kabelové společnosti
• Comcast Cable 
• Farmers Telco
• Telekom Srbija 

Přírodní zdroje – těžba, ropný průmysl, 
environmentální inženýrství a správa, 
vodní zdroje
• KARICO
• RPS
• Divize vodních zdrojů státu Nevada 

Státní správa – veřejná díla, územní 
plánování, katastr nemovitostí
• Odbor veřejných prací města San Francisco 

Úřad inženýrství 
• Město Tacoma, Washington
• Město Fribourg, Švýcarsko
•  Letiště Mnichov, Německo

Pomocí Správce zobrazení můžete stylizovat data CADu a GIS a vytvářet kvalitní tematické mapy. Můžete snadno  
generovat tištěné mapové podklady nebo digitální data ve formátu DWF™ pro komunikaci a distribuci plánů a map. 



FPO
GIS Type Mapping

S výkonnými, cenově dostupnými a otevřenými 
geoprostorovými řešeními pro všechny fáze tvorby,  
údržby a distribuce dat – aplikacemi AutoCAD Map 3D, 
Autodesk MapGuide Enterprise a Autodesk® Topobase™  
– mohou organizace hladce a s minimálním úsilím sdílet 
prostorové i jiné informace.

Hladké sdílení dat

Sdílení přesných mapových a geoprostorových dat 
Začleněním programu Autodesk® Design Review, 
který se zdarma* dodává s aplikací Map 3D, do svého 
stávajícího pracovního toku nejen zajistíte aktuálnost 
mapových a geoprostorových dat, ale také omezíte 
předělávání a papírové ruční procesy, které 
nepříznivě ovlivňují vaše finanční výsledky.  
Aplikace Autodesk MapGuide Enterprise 
a Design Review poskytují širším týmům přístup 
k infrastrukturním mapám a umožňují digitálně 
sdílet a revidovat data uvnitř organizace i s externími 
poradci – bez původní návrhové aplikace.

Optimalizovaný přístup k datům
Pomocí FDO (open source technologie přístupu 
k datům) může AutoCAD Map 3D přímo a nativně 
přistupovat k prostorovým datům, která jsou 
uložena v souborech a relačních databázích,  
a také se připojovat k webovým službám.  
Díky tomu mohou inženýrská a další oddělení 
včetně GIS efektivněji přistupovat k silničním, 
katastrálním, topografickým, environmentálním 
a obrazovým datům a sdílet je. S nativním přístupem 
k informacím GIS ve známém prostředí CADu si 
členové týmu mohou být jisti přesností informací, 
na něž spoléhají. Takové softwarové nástroje 
podporují informovanější rozhodování a lepší 
komunikaci návrhových konceptů. 

Přesnější návrhy a data
Neztrácejte čas s nepřesnými výkresy nebo 
nedostatečně digitalizovanými daty. Účinné nástroje 
aplikace Map 3D automatizují začišťování nepřesností 
vzniklých při kreslení a digitalizaci, omezují duplikaci 
a pomáhají zachovat integritu dat v průběhu celého 
životního cyklu návrhu, výstavby, provozu a údržby.

Účinné kartografické a stylizační nástroje
Aplikace Map 3D vám pomůže prezentovat data 
jasně a efektivně. Pomocí snadno použitelných 
kartografických nástrojů můžete snadno analyzovat 
a zvýrazňovat různé informace, například oblasti 
pokrytí službami, únikové a ochranné zóny, využití 
půdy či polohu položení potrubí a kabelů i jejich 
průřezy. Výsledkem jsou profesionálnější projekty, 
plány, mapy, návrhy a sestavy.

Nástroj pro analýzu okolí může 
snadno identifikovat majitele 
nemovitostí, jichž se dotkne 
plánovaná práce na vodovodu.
Exportem datové tabulky lze 
vygenerovat příslušný seznam 
kontaktů.



Map 3D nám poskytuje hladkou integraci a umožňuje 
nám zobrazovat všechna data v jediném pohledu. 
A tato data můžeme upravovat v nativním formátu. 
To nám šetří čas a zvyšuje produktivitu našich 
pracovníků. Ovšem jednou z nejlepších výhod  
je to, že tento software vytváří inteligentní výkresy, 
které propojují důležité informace v grafické části 
s databází. Skutečně máme všechna naše data 
na dosah ruky.
 
— Fred Logan 

Správce CAD systémů 
Farmers Telecommunications Cooperative

Další informace a nákup
Náš software po celém světě prodávají specialisté, kteří jsou odborníky na tyto 
produkty, důkladně rozumí vašemu odvětví a jsou schopni poskytovat služby 
přesahující samotný nákup softwaru. Aplikaci AutoCAD Map 3D si můžete 
koupit od autorizovaných prodejců společnosti Autodesk. Kontakt na nejbližšího 
prodejce najdete na webové stránce www.autodesk.cz/reseller.

Další informace o aplikaci AutoCAD Map 3D najdete na adrese  
www.autodesk.cz/map3d.

Chcete ve svých projektech použít letecké a satelitní snímky ve vysokém 
rozlišení i vektorová data? Navštivte web www.autodesk.com/geodata.

Služby a podpora společnosti Autodesk
S inovativními možnostmi nákupu, doplňkovými produkty, poradenskými 
službami a podporou a školením od Autodesku a jeho autorizovaných partnerů 
dosáhnete vyšší 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.  
Další informace najdete na webu www.autodesk.cz/servicesandsupport.

Program Autodesk Subscription
S programem Autodesk® Subscription získáte vyšší produktivitu, plánované 
financování a zjednodušenou správu licencí. Obdržíte všechny nové verze svého 
softwaru Autodesku a všechna průběžně vydávaná vylepšení produktů uvedená 
v průběhu platnosti vaší smlouvy k programu Subscription. Zároveň získáte 
exkluzivní licenční podmínky, které jsou k dispozici pouze členům programu 
Subscription. Široká nabídka zdrojů komunity včetně webové podpory přímo 
od technických odborníků Autodesku, školení, která si můžete projít vlastním 
tempem, a kurzů e-Learning vám pomůže rozšířit vaše znalosti. Autodesk 
Subscription tak představuje nejlepší způsob, jak optimalizovat vaše investice. 
Další informace najdete na webu www.autodesk.cz/subscription.

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

Autodesk, AutoCAD, Autodesk MapGuide, DWF a Topobase jsou registrované ochranné známky nebo ochranné 
známky společnosti Autodesk, Inc., 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 produktovou nabídku a specifikace svých produktů a nezodpovídá 
za typografické nebo grafické chyby, které se v tomto dokumentu mohou objevit. 
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České Budějovice 370 01 
Tylova 17 
tel. +420 386 352 966 (..969)
fax. +420 386 352 979 
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Praha 10   106 00 
Žirovnická 2389 
tel. +420 283 891 154 
fax. +420 283 893 154 
info@xanadu.cz  

Brno 602 00 
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fax. +420 541 212 621 
info@xanadu.cz 
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tel. +420 466 611 773 
fax. +420 466 611 613 
info@xanadu.cz  

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