
Narzędzia do tworzenia zawartości cyfrowej umożliwiające sprawne 
generowanie animacji 3D, efektów specjalnych, realistycznych postaci 3D  
i niezwykłych środowisk do wykorzystania w filmach, telewizji i grach.

Kompleksowe narzędzia do tworzenia treści multimedialnych

Kadra zarządzająca

Dążenie do lepszych wyników 

Większe możliwości bez podnoszenia kosztów
Skorzystaj z możliwości znacznego obniżenia kosztów, 
zamawiając wiele aplikacji Autodesk stanowiących  
część kolekcji.

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

Efektywniejsze zarządzanie kosztami operacyjnymi
Obniżaj koszty operacyjne (wydatki na IT i zakupy) 
wybierając kolekcję narzędzi na tyle elastycznych,  
że spełnią wymagania większości użytkowników. 

Menedżerowie ds. IT

Lepsze zarządzanie 
oprogramowaniem
Łatwiejsze zarządzanie oprogramowaniem  
Usprawniaj wdrażanie i zarządzanie 
oprogramowaniem dzięki standardowej  
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 mediów i rozrywki zawiera kluczowe produkty, takie jak Maya i 3ds Max, a także inne programy.  
Aby zobaczyć pełną listę produktów znajdujących się w kolekcji, przejdź na stronę www.autodesk.com/mediaentertainment

Właściwe narzędzie do tworzenia 
treści cyfrowych zawsze pod ręką  

Niezależnie od tego, czy będziesz 
pracować z animatorami, twórcami 
modeli lub efektów specjalnych, 
będziesz mieć narzędzia, których 
potrzebują do produkcji fascynujących 
efektów, realistycznych postaci 3D  
i rozbudowanych światów cyfrowych.

Narzędzia profesjonalistów

Zyskaj dostęp do narzędzi do tworzenia 
animacji 3D, które powszechnie stosują 
twórcy wysokobudżetowych gier  
i najlepsze studia z Hollywood.   
W oprogramowaniu Maya® i 3ds Max® 
znajdziesz sprawdzone i cieszące 
się uznaniem narzędzia, a częste 
aktualizacje zapewnią dostęp do 
najnowszych rozwiązań. 

Podejmuj się ambitnych projektów

Stwórz skuteczny proces produkcyjny 
do tworzenia animacji 3D, złożonych 
symulacji, fizyki, efektów oraz 
renderowania, by sprostać nawet 
najbardziej wymagającym zadaniom. 
Nigdy więcej nie odrzucaj dużych 
projektów.
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