
Kolekcja ta stanowi optymalne rozwiązanie umożliwiające dostęp  
do najważniejszego oprogramowania Autodesk przeznaczonego  
do projektowania produktowego i przemysłowego.

Tworzenie znakomitych produktów

Członkowie kadry kierowniczej

Lepsze wyniki 

Uzyskaj więcej za swoje pieniądze
Skorzystaj z możliwości znacznego obniżenia kosztów 
zamawiając wiele aplikacji Autodesk stanowiących  
część kolekcji.

Wsparcie dla biznesu zarówno teraz, jak i w przyszłości 
Reaguj z wyprzedzeniem na zmieniające się potrzeby 
biznesowe dzięki dostępowi do bogatej oferty 
kluczowych aplikacji Autodesk używanych w branży 
— korzystaj jednocześnie ze stale pojawiających się 
nowych wersji i rozszerzeń produktów umożliwiających 
usprawnienie procesów roboczych.

Bardziej efektywne zarządzanie kosztami operacyjnymi
Obniżaj koszty operacyjne (wydatki na IT i zakupy) 
standaryzując z użyciem kolekcji i technologii 
oferujących wystarczającą elastyczność, aby sprostać 
potrzebom większości użytkowników. 

Menedżerowie ds. IT

Lepsze zarządzanie 
oprogramowaniem
Łatwiejsze zarządzanie oprogramowaniem
Usprawniaj wdrażanie i zarządzanie 
oprogramowaniem dzięki ustandaryzowanej 
kolekcji produktów i usług Autodesk.

Bardziej sprawny przebieg procesu 
zakupowego
Wyeliminuj nadmiar dokumentacji oraz 
zbędne cykle zakupowe dobierając kolekcję 
zawierającą technologie, których będą 
potrzebować klienci – zarówno teraz, jak  
i w przyszłości. 

Optymalizacja wydatków na IT
Skorzystaj z możliwości znacznego obniżenia 
kosztów zamawiając wiele aplikacji Autodesk 
stanowiących część kolekcji i zapewnij 
użytkownikom dostęp do większego zakresu 
technologii przy jednoczesnej redukcji 
wydatków ponoszonych na IT. 

Kolekcja z zakresu projektowania produktów zawiera między innymi kluczowe rozwiązania takie jak Inventor Professional, 
AutoCAD i Navisworks Manage. Pełna lista aplikacji wchodzących w skład kolekcji z zakresu projektowania produktów jest 
dostępna na stronie  www.autodesk.pl/productdesign .

Dostęp do wszystkich  
odpowiednich narzędzi  

Użytkownik może tworzyć produkty  
z wykorzystaniem najnowszych 
narzędzi projektowych i inżynierskich – 
w tym Inventor® i AutoCAD®  
– dostępnych w jednym instalatorze. 

Połączenie procesów roboczych

Możliwość uzyskania jednej, pełnej 
reprezentacji produktu dzięki 
aplikacjom, które mogą zawierać 
odniesienia i aktualizować dane 
wygenerowane przez inne działy  
i z użyciem innego oprogramowania 
– tym samym wspierając współpracę 
w zespole i lepiej radząc sobie ze 
złożonymi problemami.

Gotowość na przyszłość

Dostęp do najnowszych narzędzi 
projektowych bazujących na chmurze 
i możliwość przygotowania się na 
wytwarzanie produktów w Fusion 360.
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