
2D øe�ení - �zùstaneme tady�

3D øe�ení - �jdeme dál�

AutoCAD LT

AutoCAD

AutoCAD Mechanical

AutoCAD Mechanical Power Pack

Mechanical Desktop

Mechanical Desktop Power Pack

Autodesk Inventor

- základní 2D øe�ení bez mo�nosti 3D
- omezené portfolio aplikaèních nadstaveb
- produkt je vhodný pro plo�né nasazení v

oblasti rozkreslování 2D dokumentace
nebo pro potøebu rychlého vybavení
velkého mno�ství pracovi��

- nutno doplnit aplikací (MechSoft-PROFI)

-

- nutno doplnit aplikací (MechSoft-PROFI)

-

- nejvyspìlej�í produktové strojírenské
øe�ení na bázi AutoCAD s integrovanou
strojírenskou funkèností (viz.AutoCAD
Mechanical), zabudovanou databází
normálií  (pøes 1 milion prvkù) a
standardními strojírenskými výpoèty

-

-

-

vyspìlé 2D øe�ení s integrovaným
základním (neparametrickým) 3D

- �iroké portfolio aplikaèních nadstaveb
roz�iøujících oblast nasazení software

- produkt je vhodný pro klasickou 2D
konstrukci se základním 3D

øe�ení na bázi AutoCADu s integrovanou
strojírenskou funkèností (strojírenské
kótování, znaèení, odchylky tvaru a
polohy, znaèky drsností atp.)

vyspìlé 3D øe�ení s parametrickým
objemovým modeláøem a volnoplo�ným
(NURBS) modeláøem

- integrace 2D øe�ení na bázi AutoCAD
- �iroké portfolio aplikaèních nadstaveb

(v�eobecné strojírenství, oblast FEM,
kinematika/dynamika, programování NC
strojù �)

- produkt je vhodný pro 3D/2D konstrukci
a projekci, pro práci se sestavami v
rozsahu øádovì stovek dílcù

nejvyspìlej�í standardní 3D produktové
strojírenské øe�ení na bázi Mechanical
Desktop s integrovanou roz�íøenou
strojírenskou funkèností, databází
normálií (pøes 1 milion prvkù) a
integrovanými strojírenskými výpoèty

- øe�ení pøímo navazující na kombinaci
AutoCAD + GENIUS

nejvy��í stupeò 3D High-End technologií
s adaptivním modelováním

- aplikaèní nadstavby pro FEM, kinematiku,
dynamiku a NC

- produkt je vhodný pro 3D vývojovou
konstrukci a projekci, pro práci se
sestavami v rozsahu øádovì stovek a�
desetitisícù dílcù

S t r o j í r e n s k á ø e � e n í

Internet technologie

2D øe�ení
+ základní 3D

3D øe�ení
s integrací 2D

High-End
3D øe�ení Link/Insert

(DWG formát)

ACIS(SAT)
IGES
STEP

VDAFS

API Enterprise
(vazba na MRP/ERP systémy)

Pøímá
komunikace
(DWG formát)

AutoCAD Mechanical
(AutoCAD

AutoCAD Mechanical
Power Pack

Mechanical Desktop
Power Pack

Autodesk Inventor
(Power Pack)

Úroveò øe�ení

3D

2D

Efekt nasazení

AutoCAD Mechanical
(AutoCAD )

2D øe�ení
+ základní 3D

3D øe�ení
s integrací 2D

High-End
3D øe�ení

AutoCAD Mechanical
Power Pack

Mechanical Desktop
Power Pack

Autodesk Inventor
(Power Pack)

Úroveò øe�ení

3D

2D

High-End úroveò øe�ení
vývojová konstrukce

Støední úroveò øe�ení
výrobní konstrukce / náøadí

Základní úroveò øe�ení
výrobní konstrukce / náøadí

Rozvr�ení produktù ve vztahu sdílení dat
Autodesk produkty jsou díky svým progresivním komunikaèním technologiím velmi snadno
adaptovatelné do prostøedí  spolupráce mezi sebou, spolupráce s aplikaèním prostøedím
(Windows aplikace), spolupráce s jinými CAD systémy, spolupráce s PDM / MRP / ERP
systémy  a v neposlední øadì i vyu�ívání Internet technologií pro vzdálené datové pøístupy.

Rozvr�ení produktù ve vztahu k potøebám konstrukce
V základním pohledu lze rozdìlit navrhované øe�ení na 2D a 3D aplikované technologie
vhodné pro vyu�ití v rámci pokrytí potøeb strojírensky orientovaných firem.
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