
1. Wzbogaj funkcje programu Inventor, korzystając z dodatków do analizy 
tolerancji, symulacji i układu produkcji.

2. Korzystaj z połączonych produktów do kreślenia 2D, weryfikacji 
projektów na dużą skalę i wizualizacji.

3. Połącz się z programem Fusion 360, aby uzyskać dostęp do możliwości  
i funkcji współpracy nowej generacji.

Kolekcja PDMC to zaawansowany zestaw aplikacji, które rozszerzają możliwości 
programów Inventor i AutoCAD używanych przez inżynierów projektujących 
złożone i niestandardowe produkty, urządzenia i systemy.

Programy wchodzące  
w skład kolekcji PDMC Przeznaczenie poszczególnych programów Grupa docelowych użytkowników

Do 
kupienia 
osobno

Profesjonalne narzędzia do projektowania 
mechanicznego 3D, przeprowadzania różnorodnych 
symulacji i tworzenia dokumentacji technicznej.

Sprzęt lotniczy i obronny, Motoryzacja i 
transport, Wyroby budowlane i produkcja, Dobra 
konsumenckie, Maszyny przemysłowe, Produkcja 
z wykorzystaniem nauk przyrodniczych 
(biotechnologii), Pozostała produkcja

Zintegrowane rozwiązanie do programowania 
wytwarzania i obróbki CAD/CAM od 2,5 do 5 osi dla 
programu Inventor.

Pozostała produkcja

Oprogramowanie do zagnieżdżania elementów 
przeznaczonych do wykrawania dla programu 
Inventor w celu optymalizacji uzysku z surowca  
i redukcji odpadów produkcyjnych.

Produkcja z użyciem arkuszy blachowych

Oprogramowanie do analizy tolerancji łańcuchów 
wymiarowych, do oceny wpływu zmienności 
wymiarów w ujęciu całego projektu.

Produkcja systemów mechanicznych i złożonych 
urządzeń

Wbudowane w CAD (Inventor) oprogramowanie 
do przeprowadzania liniowych oraz nieliniowych 
symulacji naprężeń, temperatury, wibracji  
i zmęczenia.

Sprzęt lotniczy i obronny, symulacje 
wytrzymałościowe

Oparte na chmurze oprogramowanie CAD/CAM/CAE 
przeznaczone do szybkiego projektowania  
i wytwarzania produktów. Dostępne rozszeżenia 
branżowe dające nowe funkcje dla konkretnych 
zastosowań.

Motoryzacja i transport, Dobra konsumenckie, 
Maszyny przemysłowe, Produkcja  
z wykorzystaniem nauk przyrodniczych 
(biotechnologii)

2D i 3D CAD, do tworzenia modeli i dokumentacji 
technicznej, z wieloma dostępnymi zestawami 
narzędzi dla konkretnych branż.

Wyroby budowlane i produkcja, Dobra 
konsumenckie

Zestaw narzędzi do projektowania elektryki dla 
AutoCAD, zwiększający możliwości w zakresie 
automatyzacji tworzenia przewodów, tworzenia 
raportów oraz umożliwiający korzystanie  
z biblioteki inteligentnych symboli.

Branża elektryczna

Zestaw narzędzi mechanicznych dla AutoCAD, 
umożliwiający korzystanie z bibliotek części 
znormalizowanych, zmianę właściwości elementów 
rysunku i automatyzację wielu procesów, np. 
tworzenie BOM (Bill of materials)

Projektowanie, produkcja i wytwarzanie części 
mechanicznych, maszyn i urządzeń

Oprogramowanie do zarządzania danymi produktu 
do zarządzania plikami projektowymi i śledzenia 
zmian. Przeznaczone również dla zespołów 
projektowych do współpracy nad wspólnym 
projektem.

Sprzęt lotniczy i obronny, Motoryzacja  
i transport, Produkcja z wykorzystaniem nauk 
przyrodniczych (biotechnologii), Pozostała 
produkcja

Oprogramowanie do projektowania układów fabryk 
umożliwiające planowanie, projektowanie  
i instalację wydajnego układu linii produkcyjnych.

Produkcja procesowa, optymalizacja fabryk

Zintegrowane rozwiązanie do programowania 
projektowania i obróbki CAD/CAM od 2,5 do 5 osi 
przeznaczone do współpracy z SOLIDWORKS.

Pozostała produkcja

AutoCAD 
Electrical

AutoCAD  
Mechanical

Autodesk
HSMWorks
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Symulacja form wtryskowych i kompresyjnych do 
projektowania i produkcji.

Sprzęt lotniczy i obronny, branża wytwarzania za 
pomocą metod wtryskowych

Oprogramowanie do symulacji mechaniki płynów, 
pozwalające na komputerową symulację przepływu 
gazów i cieczy.

Sprzęt lotniczy i obronny, symulacja przepływów 

Oprogramowanie do przeglądu projektów na dużą 
skalę z wykrywaniem kolizji i planowaniem. Produkcja procesowa

Program do renderowania i animacji 3D 
o wydajnym silniku graficznym do tworzenia 
wizualizacji zaawansowanych obrazów, scen, 
animacji.

Dobra konsumenckie, tworzenie renderów do 
prezentacji produktów

Oprogramowanie i usługi do przechwytywania 
rzeczywistych obrazów i skanowania 3D. Możliwość 
tworzenia modeli 3D z przechwytywanych skanów 
i zdjęć.

Dla firm korzystających z technologii 
skanowania chmur punktów 3D

Dostęp do szybkiego renderowania w wysokiej 
rozdzielczości, przeliczanego w chmurze. Prezentacja projektów i produktów

Chmurowy dysk zintegrowany z oprogramowaniem 
CAD przeznaczony dla klientów indywidualnych 
oraz niewielkich zespołów.

Dla wszystkich chcących zapisać dane  
w chmurze

Autodesk  
Drive

Autodesk 
Rendering


