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Nagyszerű épületek tervezése

A koncepcionális tervezéstől a kivitelezésig terjedő 
tervezési technológiákkal, köztük BIM- és CAD-alapú 
munkafolyamatokkal támogatja az épületek  
életciklusának valamennyi fázisát mindezt egyetlen 
gyűjteményben. Egyszerűen, kényelmesen és vonzó áron. 
 
Egyfelhasználós vagy többfelhasználós előfizetéseket is 
választhat, ha a szoftvereket szeretné megosztani. 

Töltse le és telepítse a kívánt termékeket, amikor csak 
szeretné – történjen az alkalmi használatra, vagy egy 

adott projekt vagy ügyfél követelményeinek való 
megfelelés, esetleg új munkafolyamatok felfedezése 
érdekében. 
Használja ki a szoftverek teljes skáláját. Nyerjen szélesebb 
betekintést a részletekbe a tervezés minden fázisában az 
egymással együttműködő BIM és CAD technológiák által. 

Mobilalkalmazásokat használhat, és kiaknázhatja a 
felhőben rejlő előnyöket. Tekintsen meg és hozzon létre 
gazdag látványterveket, végezzen terepmunkát, és tárolja 
terveit. 

 

A gyűjtemény építészeti, mérnöki és kivitelezési (épülettervezési) gyűjtemény egyéb szoftverek mellett a Revit, az 
AutoCAD és az AutoCAD Civil 3D szoftvereket tartalmazza.  Látogasson el a http://www.hungarocad.hu címre az 
építészeti, mérnöki és kivitelezési (épülettervezési) termékek teljes listájáért. Ismertetőnk másik oldalának elején a 
programcsomag fontosabb termékei szerepelnek, majd az összes többi termék. 
 

Ez a programcsomag a magas minőségű, fenntartható épületek tervezéséhez szükséges 

eszközöket biztosítja Önnek. Fejlessze tervezési eszközeit a nagyszerű tervek készítéséhez. 

Épületinformáció-modellezési eszközök elengedhetetlen készlete az épülettervezési, az infrastruktúra és a kivitelezési 
projektekhez. Az együttműködésre képes BIM és CAD technológiák széles választékának alkalmazásával munkája még 
hatékonyabbá válik, nagyobb mértékű betekintést nyerhet az épülettervezés minden fázisába, és még nagyszerűbb 
terveket készíthet. Tartalma kiterjed a koncepció-tervezéstől a kivitelezésig, majd a működtetéshez is hasznosítható 
eszközökre is, mint a Revit, az AutoCAD, illetve a Navisworks Manage termékek. Általa lehetőség nyílik innovatív 
elemzések, valós képek és render eljárások használatára az innovatív felhőtechnológiák segítségével. 

 
A kollekcióban található eszközök használatával összekapcsolhatja a vertikális és horizontális épületinformáció-
modellezési folyamatokat a projekt teljes életciklusára kiterjedően, így skálázhatóbb, fenntarthatóbb és tartósabb 
infrastruktúra-projekteket valósíthat meg. Gazdagítsa terveit modell alapú infrastruktúra és térinformatikai 
szoftverekkel, mint az AutoCAD Civil 3D, vagy az InfraWorks 360.  
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Épületinformáció-modellezési (BIM) szoftver - Építészet,  
szerkezettervezés, épületgépészet, épületvillamosság egy 
szoftvercsomagban 

 
Professzionális 3D modellező szoftver acélszerkezetekhez 
2D rajzok, 3D modellezési eszközök, parametrikus modell, 
acélkapcsolatok, gyártmánytervek készítése 
 

 
Projektkezelési és kivitelezés támogatási szoftver 
Több forrásból származó 2D és 3D adatok integrációja 

 
Hídszerkezet-analitikai szoftver 
Integrált terhelési, analitikai és szabályellenőrzések 

 
Építőmérnöki tervezési és kivitelezést támogató szoftver  
Adatok egységes kezelése. Elérhető modulok: Geotechnical 
Module, Bridge Module, River & Flood Analysis Module 

 
Járművek üldözőgörbéjének elemzésére szolgáló szoftver. 
AutoCAD-be átvihető tervezési és szimulációs eszközök 

 
Térinformatikai és mérnöki BIM-platform 
Fejlett tervezési, szimulációs és elemzési képességek  
alkalmazása út-, hídépítési és csapadékelvezetési projektekhez 

 
3D szkennelési funkciók és szolgáltatások 
Pontfelhőadatok és fotók kezelése 

 
Tervező- és dokumentációs szoftver. Professzionális 2D rajzolás, 
3D modellezés és látványtervezés 

 

 
Fejlett BIM-be integrált végeselemes szoftver 
A BIM-integrált munkafolyamatok, szabványok 

 
Kimondottan az építészek számára kialakított, az AutoCAD-
szolgáltatásait kiegészítő eszközök 
 

 
AutoCAD-szolgáltatások, valamint az elektromos tervezéshez 
kapcsolódó CAD-szolgáltatások 
 

 
Modellalapú földrajzi információs rendszer (GIS) és  
térképkészítési szoftver 
 

 
2D gépészeti tervezés, Inventor kapcsolat  
 

 
AutoCAD-szolgáltatások gépész-, villamosmérnöki és épületgépészeti 
szakemberek számára 
 

 
Üzemelrendezés, csőhálózat-tervező és P&ID készítő szoftver 
 

 
Szkennelt tervek digitalizálása, vektor konverziós szoftver 
Rajzok javítása, vektorizálása AutoCAD környezetben 
 

 
mobilalkalmazás DWG™ fájlok kezelésére 
 

 
Bármilyen számítógépről elérheti az AutoCAD szoftvert 

 
Professzionális 3D modellező, animációs és renderelő 
szoftver. Beépített Arnold renderelő és VR modellezés 

 
Épületgépészeti és -villamossági részletszerkesztő és 
gyártási szoftver Revit és AutoCAD MEP modellekhez 

 
Online render, VR és prezentációs felhőszolgáltatás 
  

 
Energetikai elemzések. Revitből indítható felhőszámítások 
az épületek energetikai, fény és benapozási értékeiről 

 
Grafikus programozási felület munkafolyamatok tervezése 
és a feladatok automatizálása során. 

 
Intuitív 3D modellező szoftver, natív Revit együttműködés 
 

 
25 Gb tárhely az Autodesk felhőtárhelyén 
 

 
Gyors, nagy felbontású renderelés a felhőben 
Fotorealisztikus renderelés helyadatokkal, szintekkel.  
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