
ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ | AEC COLLECTION E-BOOK

ODVEDETE
KVALITNĚJŠÍ
PRÁCI

01 02
BUDETE
VÝKONNĚJŠÍ

03
ROZŠÍŘÍTE
PORTFOLIO
SLUŽEB

04
ZÍSKÁTE VÍCE
ZAKÁZEK

05
BIM SOFTWARE
SE VÁM
PŘIZPŮSOBÍ

Přečtěte si víc >

5 DŮVODŮ, PROČ SE VÁM
VYPLATÍ PŘEJÍT NA BIM



5 DŮVODŮ, PROČ SE VÁM VYPLATÍ PŘEJÍT NA BIM 2

Informační modelování budov (známé pod zkratkou
BIM) slouží k navrhování, výstavbě a správě budov
za pomoci inteligentních 3D modelů. Stavařům
BIM ulehčuje práci v mnoha oblastech. Usnadňuje
a zefektivňuje spolupráci a umožňuje celému
projektu hlouběji porozumět už v raných fázích
navrhování a stavby. Navíc BIM společnostem
zajišťuje výraznou konkurenční výhodu a má i další
podstatné dlouhodobé přínosy.
Jak ale nejlépe zaručit, že vaše firma z investice
do BIMu skutečně vytěží maximum?
BIM není software, ale proces, a pro přechod
z CADu na BIM potřebujete změnit víc než jen

programy, ve kterých pracujete. Konkrétní přínosy
BIMu se ale do značné míry odvíjí od toho, jaký
balíček BIM softwaru zvolíte. Sada aplikací pro
architekturu a stavebnictví od Autodesku přínosy
BIMu ještě umocňuje. Tato sada vám totiž nabízí
paletu výkonných BIM programů a služeb, které
jsou navzájem kompatibilní. Díky BIM softwaru
od Autodesku zkrátka dokážete ještě daleko víc.

Objevte pět hlavních oblastí, v nichž sada AEC
maximalizuje vaše zisky z investice do BIMu.

Co je Sada aplikací pro architekturu
a stavebnictví od Autodesku (AEC
Collection)?
Sada AEC obsahuje široké spektrum
kompatibilního BIM a CAD softwaru. Výběr
konkrétních programů je na vás. Kdykoliv
si můžete stáhnout a nainstalovat jakýkoliv
potřebný software. Nezáleží, jestli jej chcete
využít příležitostně, potřebujete vyhovět
požadavkům konkrétního projektu či klienta.

JAK ZARUČIT, ŽE Z INVESTICE DO BIMU VYTĚŽÍTE MAXIMUM  
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Aplikace FormIt vám umožní zachycovat
nápady a vytvářet koncepční návrhy budov.
Náčrty a objemové studie se automaticky
překlopí do Revitu jako BIM data. Můžete
tak snadno a efektivně rozpracovat původní
koncept do návrhu, aniž byste museli do
Revitu cokoliv zadávat znovu. Revit Live
váš model jedním kliknutím převede na
poutavou vizualizaci. Můžete se tak
modelem procházet ve virtuální realitě
a mnohem lépe mu porozumět.

01  ODVEDETE KVALITNĚJŠÍ PRÁCI  

Už samotný Autodesk Revit vám dává k dispozici BIM nástroje, které zlepšují výslednou podobu projektu. Když ale budete Revit
používat spolu se zbytkem AEC sady, bude ještě mnohem efektivnější. Sada AEC obsahuje software a služby, které vám ve spojení
s Revitem pomohou naplno prozkoumat vaše nápady, důkladně vyhodnotit jednotlivé varianty návrhu a činit kvalifikovaná
rozhodnutí.

IM vám umožňuje vytvářet responzivní 3D
modely. Vy tak můžete strávit méně času
kreslením a věnovat se radši navrhování.
Inteligentní prvky, například zdi, dveře či
okna, stačí umístit pouze jednou. Revit
k nim automaticky vygeneruje přesné
půdorysy, pohledy, řezy a 3D pohledy
a vyrendruje obrázky. V Revitu máte k ruce
objemnou knihovnu předpřipravených prvků,
případně si za pomoci dostupných nástrojů
pro tvorbu obsahu můžete vytvořit prvky
vlastní. Výkresy jsou vždy aktualizované
a na svém místě a vizualizace i simulace
tak připravíte jednodušeji.

Potřebujete optimalizovat návrh nebo
vygenerovat složité tvary?
Spolehněte se na parametrický design
a použijte nástroje pro výpočetní
navrhování v programu Revit. Zatímco
v 2D procesu můžete zanalyzovat
jen několik variant, díky Revitu
a Dynamu jich prozkoumáte desítky.
Výpočetní navrhování můžete využít
i v pozdějších etapách a efektivněji tak
spolupracovat s projektovými týmy.

Insight vám pomůže lépe pochopit jednotlivé
aspekty návrhu a rozhodovat o něm
kvalifikovaněji. S pomocí Revitu můžete
v cloudu iterovat a optimalizovat proces
navrhování. Stačí navolit osvětlení a materiály
a můžete zkoumat, jak váš model ovlivní
světlo a stín. Studie oslunění vám zase pomůže
zjistit, jak bude prosluněna konkrétní místnost.
K dispozici máte i nástroje pro optimalizaci
energetické náročnosti a kvality budovy již
v rané fázi navrhování. Můžete provádět
odhady nákladů, sledovat změny energetické
náročnosti v průběhu projektu a předvídat
chování budovy během jejího životního cyklu.

O návrzích rozhodnete dříve
a informovaněji Budete mít čas navrhovat Budete chytřejší

Prozkoumáte větší množství
variant
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02  BUDETE VÝKONNĚJŠÍ  

Jednotlivé nástroje sady AEC Collection ještě umocňují pozitivní dopady BIMu na efektivitu práce. Programy Autodesk jsou vzájemně
kompatibilní, což minimalizuje riziko poškození souborů při přenosu dat. To navrhování zrychluje a zjednodušuje. Jak se BIM vyvíjí, je práce
s ním stále efektivnější. Ušetřený čas znamená vyšší marže, menší chybovost snižuje riziko i nutnost oprav.

I sebemenší investici do softwaru byste měli pečlivě zvážit. Vždy mějte na paměti ROI a přidanou hodnotu. Chcete maximalizovat ROI a zároveň
ušetřit? Předplaťte si několik softwarových řešení Autodesk v rámci jednoho balíčku.

Pouze Revit podporuje integrované
pracovní postupy specialistů od
návrhu až po přípravu výkresů. Když
každý člen projektového týmu pracuje
ve společném BIM rozhraní, můžete
účinněji a účelněji synchronizovat
a sdílet data o modelu. Tím předejdete
zmatkům, kolizím a opravám a uspoříte
čas i peníze.

Díky koordinované práci všech
profesí snížíte množství změnových
požadavků. Navisworks Manage vám
umožní revidovat integrované modely
z několika zdrojů a hledat a řešit
problémová místa v jednotlivých
fázích navrhování. Navíc můžete
automatizovat pracné úkony, jako
specifikaci materiálů či generování
kusovníků.

Velice brzy můžete optimalizovat
energetickou účinnost budovy či
integritu konstrukcí. Tím ušetříte
finanční i časové zdroje během
samotné stavby.

I po přechodu na BIM budete mít
přístup k CAD softwaru i dalším
oborovým programům, na které se
odjakživa spoléháte. Díky AutoCADu
také zůstanete propojeni s celým
projektovým týmem.

Jediná BIM platforma pro
všechny příležitosti Méně změnových požadavků

Podpora CADu
i BIMu

Včasná rozhodnutí vám
ušetří peníze
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03  ROZŠÍŘÍTE PORTFOLIO SLUŽEB  

Chcete, aby vaše společnost prosperovala? Řešení je prosté: nabízejte víc. BIM a sada AEC vám
umožní nabídnout klientům širší spektrum služeb. Díky sadě AEC budete moci nabízet dokonce
i služby, které v současnosti outsourcujete.

Externí agentury si za působivé vizualizace
pro vaše zákazníky účtují spoustu peněz.
Naučte se vytvářet profesionální
fotorealistické vizualizace, které budou vaši
klienti moci využít v prezentacích. Můžete
také generovat sofistikované průchody
interiérem doplněným o stafáž – to
vše proto, aby si klient mohl návrh
co nejlépe představit.

Klientovi můžete připravit model současného
stavu budovy či jejího stavu v okamžiku
dokončení, aby jej měl k dispozici, až bude
budovu spravovat nebo udržovat. Zákazníkům
poskytnete i data ze stísněných či těžko
dostupných prostor.

Analyzujte energetickou náročnost budovy,
včetně vytápění, ventilace a vzduchotechniky.
Můžete vyhodnotit i zatížení větrem, zjistit,
zda stavba odpovídá předpisům,
a vygenerovat klientům zevrubné zprávy.

Portfolio BIM služeb máte šanci rozšířit
i o tvorbu detailních výkresů a zapojit se
tak do výroby či přípravných fází stavby.
Podrobnější modely přispějí k hladší
realizaci konstrukcí i instalaci strojního
zařízení, elektrorozvodů a potrubí.

Vytvoříte vlastní vizualizace Zpeněžíte model budovy Získáte nové partneryPřipravíte zevrubné analýzy
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04  ZÍSKÁTE VÍCE ZAKÁZEK  

Všechny BIM nástroje po ruce
Díky BIMu budete připraveni plnit požadavky
zákazníků a dodržovat vládní nařízení. Používání
BIMu je ve světě čím dál častější. Stále větší
množství vlád i soukromých zadavatelů tak
požaduje, aby byl projekt vypracován v BIMu.
Sada AEC Collection podporuje CAD i BIM.
Proto vám pomůže nezávisle na tom, jestli
právě přecházíte z CADu na BIM, nebo už
máte k ruce širokou paletu BIM nástrojů
a chcete k nim přidat i AutoCAD.

Lépe se prodáte
S pomocí aplikací ze sady AEC budete moci
vytvářet atraktivnější nabídky i vizualizace.
Spolehněte se na 3Ds Max a Rendering a ve
výběrových řízeních budete za hvězdu.

Budete připraveni na budoucnost
Se sadou AEC máte zaručený přístup
k nejmodernějšímu softwaru i cloudovým
technologiím, a to bezprostředně po jejich
vydání. Zvládnete tak jakoukoliv výzvu,
ať už jsou požadavky konkrétního
projektu jakékoliv.

Jakmile si osvojíte práci s BIMem, získáte na trhu silnější pozici – bude pro vás snazší
vyhovět nárokům klienta i právním požadavkům. Váš byznys tak poroste.
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05  BIM SOFTWARE SE VÁM PŘIZPŮSOBÍ

Sada AEC Collection vám zaručuje výhodný a flexibilní přístup
k Revitu, AutoCADu a množství dalších nástrojů a služeb, které
rozšiřují funkcionalitu Revitu i vaše vlastní možnosti.

Aktualizace získáte hned po vydání  
Kdykoliv vyjde  Autodesk softwaru, upozorní vás na ni desktopováaktualizace
aplikace. Vždy tak máte jistotu, že pracujete s nejnovější verzí programu, která
vám pomůže inovovat a dále rozpracovávat vaše návrhy. Sami si určujete, kdy
a kam chcete konkrétní aktualizace nainstalovat.

Předchozí verze softwaru nikam nezmizí
U většiny programů budete mít možnost si stáhnout a používat i jejich předchozí
verzi. To se hodí, pokud jste pracovní soubory vytvořili ve starší verzi softwaru.
Více informací najdete tady.

Potřebujete pomoc? Žádný problém!
S problémy vám pomůžeme co nejrychleji. K dispozici vám jsou:
› seniorní pracovníci podpory Autodesk
› moderované místnosti v diskusních fórech Autodesk
› e-learningové kurzy a exkluzivní webináře

Více informací o výhodách technické podpory získáte zde.

Předplatné můžete snadno spravovat
Díky předplatnému Autodesk se můžete plně soustředit na navrhování a tvorbu
a nedělat si vrásky se softwarem. Z Autodesk účtu můžete přes administrativní
rozhraní jednoduše a efektivně  softwarové licence a přidělovat jespravovat
konkrétním uživatelům.

JAK TO FUNGUJE? >
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MOŽNOSTI PŘEDPLATNÉHO 

CO SADA OBSAHUJE? >

Na jak dlouho si sadu můžete předplatit? 
Sadu AEC si můžete předplatit na měsíc, čtvrtletí,
rok či několik let (24 či 36 měsíců).

Jaké jsou varianty předplatného?
Nabízíme předplatné pro jediného uživatele
i variantu pro více uživatelů najednou. Tu využijí
týmy spolupracovníků, kteří potřebují licence sdílet.

Jak předplatné funguje?

Uživatelský
přístup

Jeden uživatel
Licence je určená pro jednoho uživatele

a nelze ji sdílet

Více uživatelů
Licenci lze sdílet na síťovém serveru

Typ uživatele Jednotlivec Tým

Sdílená licence? Ne Ano

5 DŮVODŮ, PROČ SE VÁM VYPLATÍ PŘEJÍT NA BIM
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CO SADA AEC OBSAHUJE?  

KAM DÁL? >

Oborový AutoCAD software, včetně programů
AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP a AutoCAD
Civil 3D
Platforma produktů AutoCAD široce používaná v celém
odvětví. Zaručí vám přístup k dokumentaci a umožní vám
vytvářet soubory a sdílet je s celým projektovým týmem.

Revit
BIM software pro architekty a stavební inženýry.

Navisworks Manage
Software pro revize projektů. Nabízí pokročilé nástroje pro
spolupráci, 5D analýzu a simulaci.

3ds Max
3D software pro tvorbu působivých vizualizací, které vystihnou
projektový záměr a pomohou vám získávat projekty.

Dynamo Studio
Samostatné programovací rozhraní pro vizuální programování
určené konstruktérům.

Revit Live
Služba, v níž z modelů v Revitu jedním kliknutí vytvoříte
působivé architektonické vizualizace.

Robot Structural Analysis Professional
Software pro navrhování, modelování a analýzu různých typů
stavebních konstrukcí. S jeho pomocí můžete mj. simulovat
zatížení či vliv větru.

Advance Steel
Nástroj pro navrhování a projektování ocelových konstrukcí
a tvorbu výrobní dokumentace.

Structural Bridge Design
Aplikace pro navrhování a analýzu mostních konstrukcí.
Použitelná pro malé a středně velké mosty.

Fabrication CADmep
Nadstavba, která vám na základě rozsáhlé knihovny výrobců
umožní připravovat modely pro technická zařízení budov.

FormIt Pro
Aplikace pro architektonické modelování. Umožní vám
k náčrtům přidávat obrázky, údaje o poloze či použitých
materiálech. Na modelech můžete spolupracovat v reálném
čase a provádět analýzy energetických nároků a oslunění.

Insight
Cloudová platforma pro analýzu energetické náročnosti
budovy a jejího dopadu na životní prostředí, to vše pro celý
životní cyklus budovy.

Recap Pro
Nástroje pro zachycení reality: za pomoci laserového
skenování a fotogrammetrie zanalyzujete stávající stav i stav
v okamžiku dokončení.

Rendering
Služba, díky níž můžete snadno a rychle vytvářet kvalitní
vizualizace a panoramata z programů Revit a Navisworks.

Strukturální analýza pro Revit
Cloudová aplikace pro strukturální analýzu budov.

AutoCAD Civil 3D
Nástroj pro kreslení a dokumentaci dopravních a liniových
staveb, zemních prací, úprav krajiny a ovládání strojů.

InfraWorks
Aplikace pro tvorbu koncepčních návrhů infrastruktury. Je
propojená s programem Civil 3D a umožňuje např. modelovat
místo výstavby, simulovat provoz či tvořit vizualizace.

Vehicle Tracking
Aplikace, s jejíž pomocí předem zanalyzujete pohyb na stavbě
a zajistíte, že se na ní budou moci pohybovat jeřáby, nákladní
auta a další rozměrná vozidla.
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ZAČNĚTE JEŠTĚ DNES 

Jakmile pracujete se sadou AEC Collection, jste připraveni na jakékoliv budoucí
projektové výzvy.

Možná vás k jejímu nákupu vede přechod na BIM nebo touha z možností BIMu vytěžit
víc. Sada AEC je každopádně cenově nejvýhodnějším řešením, jak mezi prvními
získávat k nejnovějším technologiím přístup hned při jejich zavádění.

Chcete se o sadě AEC dozvědět víc? Navštivte stránku www.autodesk.com/
aeccollection nebo kontaktujte některého z prodejců Autodesk.
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