
Możliwości:

Połączone procesy projektowania
dla projektów zagospodarowania
terenu z kolekcją AEC  

Architecture Engineering 
& Construction Collection

Korzystając z połączonego procesu projektowego BIM, specjaliści AEC zaangażowani w projekty związane z zagospodarowaniem terenu 
mogą łatwiej tworzyć, modelować, optymalizować i koordynować swoje projekty wielobranżowe w całym cyklu życia projektu.

Projektowanie obliczeniowe i generatywne

Wirtualna rzeczywistość

Roads - Computational...

Dokumentacja

Modelowanie 3D
Roads - concept design

Roads - detailed design
Wizualizacja

Projekt koncepcyjny

Koordynacja projektów wielobranżowychProjekt szczegółowy

Łatwość tworzenia
Twórz wydajną i odporną infrastrukturę za pomocą 
specjalistycznych zestawów narzędzi BIM i CAD,
które wspierają realizację projektów od stworzenia
koncepcji, przez dopracowanie szczegółów,
aż po budowę.

Sprawdź dostępne możliwości

Optymalizuj projekty infrastrukturalne
dzięki zintegrowanym narzędziom do
analizy, projektowania generatywnego
oraz wizualizacji i symulacji.

Buduj bez obaw

Zwiększ przewidywalność w terenie
dzięki narzędziom umożliwiającym 
ocenę wykonalności projektu
i wspomagającym jego koordynację.

Więcej projektów 
Uzyskaj dostęp do narzędzi umożliwiających 
składanie ofert, pozyskiwanie klientów
i realizowanie większej liczby projektów.

Bardziej zrównoważone projekty 
Twórz projekty przekraczające wymagania
dotyczące wydajności.

Większa wydajność operacyjna 
Zautomatyzuj zadania, aby skrócić czas 
projektowania i usprawnić proces 
przekazywania danych.

Mniejsze ryzyko
Zwiększ zaangażowanie interesariuszy,
przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby 
błędów i przeróbek.

Korzyści biznesowe



Dokumentacja 
ReCap Pro
Projektuj w kontekście dzięki 
oprogramowaniu i usługom 
umożliwiającym przechwytywanie 
rzeczywistości i skanowanie 3D.

Navisworks
Zintegrowane dane z wielu źródeł
w celu ułatwienia przeglądu 
projektu, koordynacji
i przedmiarowania.

Revit Ingeligentne narzędzie
do planowania, projektowania, 
konstruowania i zarządzania 
infrastrukturą oparte na modelu, 
wraz ze wsparciem 
multidyscyplinarnych procesów
do współpracy projektowej.

Project Explorer
Twórz i dostosowywuj
szczegółowe raporty
i podsumowania dla powierzchni 
korytarzy i innych elementów
Civil 3D.

Project Explorer
Project Explorer efektywnie 
nawiguje, prześwietla
i raportuje modele projektowe 
przygotowane w Civil 3D.

Dynamo 
Automatyzuj zadania i procesy 
projektowe w środowisku 
programowania wizualnego.

Grading Optimization Grading 
Optimization automatyzuje 
przepływy prac powierzchni 
terenu dla projektu 
zagospodarowania budowy. 

Projekt szczegółowy
Revit Ingeligentne narzędzie
do planowania, projektowania, 
konstruowania i zarządzania 
infrastrukturą oparte na modelu,
wraz ze wsparciem 
multidyscyplinarnych procesów
do współpracy projektowej.  

AutoCAD
Przyspiesz proces tworzenia 
dokumentacji, dziel się pomysłami
i zgłębiaj koncepcje 3D.

Vehicle Tracking Oprogramowanie 
do analizy i projektowania systemów 
transportu stworzone do analizy 
ścieżek pojazdu.

InfraWorks
Wizualizuj istniejące warunki i twórz 
projekty koncepcyjne w środowisku 
kontekstualnym i dołączaj modele 
szczegółowe projekty do modelu.

Co oferują narzędzia i funkcje z kolekcji AEC?

Dowiedz się więcej o AEC Collection na stronie
www.autodesk.pl/collections/architecture-engineering-construction/overview
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"Zalety używania oprogramowania Autodesk wykraczają poza klasyczną platformę. To oparte na modelu 
podejście do projektowania przyspiesza każdy etap od stworzenia linii trasowania i powierzchni do 
obliczenia objętości i robót ziemnych. A ponieważ model jest dynamicznie połączony z aktywną ilością
i dokumentacją elementów, oszczędzamy sporo czasu wprowadzając zmiany projektowe."

-Jessica Hunter
Project Development Engineer

New Mexico Department of Transportation

Pozwól na ułatwienie współpracy zespołu i zarządzania danymi
dzięki wspólnemu środowisku danych opartemu na chmurze.

Twórz szczegółowe modele korytarzy 
drogowych i autostradowych 
odzwierciedlających plany, przekroje
i przedmiary. 

Wizualizuj istniejące warunki i twórz projekty 
koncepcyjne w środowisku kontekstualnym
i dołączaj modele szczegółowe projektu
do modelu.

Ankieta 
ReCap Pro
Projektuj w kontekście dzięki 
oprogramowaniu i usługom 
umożliwiającym przechwytywanie 
rzeczywistości i skanowanie 3D.

Planowanie
i projekt koncepcyjny 
AutoCAD
Przyspiesz proces tworzenia 
dokumentacji, dziel się pomysłami
i zgłębiaj koncepcje 3D.

InfraWorks
Wizualizuj istniejące warunki i twórz 
projekty koncepcyjne w środowisku 
kontekstualnym i dołączaj modele 
szczegółowe projektu do modelu.

3ds Max
Oprogramowanie do modelowania
3D, animacji i renderowania służące 
do wizualizacji projektów i tworzenia 
wciągających doświadczeń
w rzeczywistości wirtualnej.

https://www.autodesk.pl/collections/architecture-engineering-construction/overview?term=1-YEAR&tab=subscription



