
Obniżaj ryzyko — od fazy projektowania 
do budowy dzięki AutoCAD i Autodesk 
Construction Cloud
Zachowaj łączność z zespołami budowlanymi i obniżaj ryzyko na placu budowy 
dzięki najnowszym wersjom projektu w chmurze Autodesk Construction Cloud.

Kompleksowy przepływ procesów od AutoCAD do Autodesk Construction Cloud zapewnia zespołom 
projektowym przejrzystość i kontekst, których potrzebują do wykonania wysokiej jakości projektów.

Obniżaj ryzyko, identyfikując błędy i na bieżąco rejestrując zmiany dzięki automatyzacji, 
niestandardowym powiadomieniom, elastycznym narzędziom upraszczającym współpracę i łatwemu 
dostępowi do plików projektu we wspólnym środowisku danych.

Pliki programu AutoCAD są kompatybilne z produktami wchodzącymi w skład Autodesk 
Construction Cloud — Docs, BIM Collaborate, BIM Collaborate Pro oraz Build
Śledź opublikowane projekty, uzyskuj powiadomienia o zmianach, automatyzuj kontrolę 
wersji, porównuj poprzednie wersje i przeglądaj konflikty w kontekście wielu modeli — 
wszystko to w ramach wspólnego środowiska danych dostępnego dla całego zespołu 
projektowego.

 

Funkcja „Przenieś do Autodesk Docs” umożliwia teraz udostępnianie arkuszy rysunków w postaci 
plików PDF bezpośrednio z programu AutoCAD 2022 do usługi Autodesk Docs. Korzyści:

Bezpośrednie połączenie 
między programami 
AutoCAD i Autodesk 
Construction Cloud na 
bieżąco rejestruje zmiany, 
zapobiegając wystąpieniu 
niepotrzebnego ryzyka.

1. Szybszy dostęp do 
zmian w projektach

3. Redukcja liczby 
błędów na placu 
budowy

2. Łatwiejsza współpraca 
między zespołami projektowymi 
i pracownikami na budowie



„Jeśli chodzi o nasz zespół, praca z większą liczbą 
modeli 3D umożliwiła nam wejście na nowy rynek. 
Wcześniej zajmowaliśmy się głównie tworzeniem 

zadań, które zawierały rysunki 2D, ale teraz możemy 
pracować nad bardziej złożonymi i większymi 
zadaniami, ponieważ to rozwiązanie znacząco 

poprawia naszą wydajność”.

Patrick Carroll
Dyrektor — Carroll Estimating

Autodesk Construction Cloud zapewnia zespołom 
odpowiednie narzędzia umożliwiające szybszą 
i wydajniejszą realizację projektów
Zarządzanie dokumentami
Przechowuj wszystkie dokumenty i dane projektowe — od etapu 
projektowania do budowy — oraz zarządzaj nimi w ramach 
wspólnego środowiska wymiany danych (CDE).

Dostęp do aktualnych informacji w dowolnym miejscu
Dzięki Autodesk Construction Cloud zespoły projektowe i ekipy 
budowlane mogą wyświetlać informacje o projekcie na 
dowolnym urządzeniu. Od rysunków przez dokumentację 
budowlaną do problemów i recenzji projektów, można uzyskać 
dostęp do niezbędnych informacji pochodzących z jednego, 
właściwego źródła.

Publikowanie rysunków w ciągu kilku minut
Przesyłaj plany 2D z dysku lokalnego do usługi Autodesk 
Construction Cloud za pomocą programu Desktop Connector.

Przypisywanie problemów i dodawanie znaczników do 
rysunków
Automatyczne wykrywanie konfliktów i znaczniki 2D umożliwiają 
projektantom i menedżerom BIM łatwe identyfikowanie 
problemów i przypisywanie ich.

Zapewnianie wysokiej jakości podczas całego cyklu życia konstrukcji
Dzięki ogromnym możliwościom Autodesk Construction Cloud zespoły projektowe mogą korzystać 
z kompleksowego dostępu do danych, lepszej współpracy między zespołami i uzyskiwać lepsze wyniki 
w całym cyklu życia projektu, od etapu projektu po działanie.

Wielka Brytania: +44 808 1892 253
Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem:
https://construction.autodesk.eu


