Een collectie met de
belangrijkste BIM-tools
voor het ontwerpen van
gebouwen, civiele infrastructuur en constructiewerken

ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION
De Architecture, Engineering & Construction Collection is een uitgebreide reeks software en
innovatieve technologieën waarmee u bouwprojecten en projecten voor de civiele infrastructuur van
een hogere kwaliteit kunt ontwerpen, ontwikkelen en construeren.
DE COLLECTIE BEVAT			

INDIEN APART AANGESCHAFT

Schaf de gehele collectie aan voor

Revit

€ 2.455/jaar *

€ 3.005/jaar*

Civil 3D 		

€ 2.345/jaar *

(met toegang voor één gebruiker)

InfraWorks

€ 1.755/jaar *

Verder zijn onder andere

€ 1.715/jaar *

abonnementsopties beschikbaar
voor toegang voor meerdere ge-

Advance Steel

AutoCAD mobile app

Navisworks Manage

Dynamo Studio

Opslag in de cloud (25 GB)

ReCap Pro

Robot Structural Analysis Pro

Formit Pro

Autodesk Drive

Revit Live

Insight

3ds Max

Autodesk Rendering

Fabcrication CADMEP

Vehicle Tracking

Structural Bridge Design

bruikers voor een termijn van een
maand, een kwartaal of meerdere
jaren.

* Adviesprijzen, excl. belastingen.

Ontdek wat de collectie voor u kan betekenen

Bent u een professional in de
bouw?

Werkt u in de
infrastructuurontwerpbranche?

Werkt u in de bouwsector?

Gebruik een breed portfolio aan onderling
compatibele BIM- en CAD-technologieën
om productiever te worden, meer inzicht te
krijgen in alle fasen van het ontwerpen van
gebouwen, en om nog betere ontwerpen
te kunnen maken.

Gebruik de tools in de collectie om
verticale en horizontale BIM-procedures
te verbinden tijdens de duur van het
project, zodat u een schaalbaardere,
duurzamere en flexibelere civiele
infrastructuur kunt bieden.

Met de collectie kunt u de
uitvoerbaarheid van een project
visueel ontdekken, zodat u uiteindelijk
uw kosten effectiever kunt beheren en
projectresultaten beter kunt
voorspellen.

Meer waarde, meer flexibiliteit, meer eenvoud
Toegang tot een uitgebreide reeks essentiële
3D-ontwerpsoftware voor uw branche

Kies de individuele producten
die u wilt gebruiken

Schaf nu de hulpmiddelen aan die u nu en in de toekomst nodig zal
hebben naarmate de collectie en uw bedrijf zich uitbreiden.

Download en installeer de gewenste producten, wanneer u maar
wilt, voor regelmatig gebruik, om te voldoen aan de vereisten voor
een bepaald project of van een bepaalde klant, of om nieuwe
workflows te ontdekken.

Download onderling compatibele hulpmiddelen voor
zowel CAD- als BIM-workflows
Verbind bekende procedures op basis van CAD voor efficiënte
ontwerpen en documentatie met de kracht van op 3D-modellen
gebaseerde ontwerpworkflows.

Gebruik mobiele apps en profiteer van de kracht van
de cloud
Bekijk en maak uitgebreide visualisaties, werk op locatie en sla
uw ontwerpen op.

Slimmer softwarebeheer
Kies voor toegang voor individuen en teams
Kies voor een abonnement met toegang voor één gebruiker of geef teams toestemming om licenties onderling te delen met een abonnement
voor toegang voor meerdere gebruikers.

Krijg toegang tot de nieuwste en eerdere versies met
volledige controle

Vereenvoudig het beheer van software

Download en implementeer de nieuwste Autodesk-softwareupdates
terwijl u weet dat u volledige controle heeft over alle updates. Krijg
toegang tot eerdere versies wanneer dit nodig is.

Stroomlijn de implementatie en het beheer van software door een
collectie van Autodesk-producten en -services aan te schaffen.
Beheer al uw Autodesk-producten, -services, -gebruikers en
voordelen op één handige centrale locatie.

Profiteer van technische ondersteuning van Autodesk

Budgetten optimaliseren

Los problemen snel op met toegang tot ervaren
ondersteuningsspecialisten, gemodereerde ondersteuningsfora en
exclusieve trainingswebcasts.

Wanneer u meerdere Autodesk-software-oplossingen aanschaft
in de vorm van een collectie, bespaart u aanzienlijk veel kosten.
Dankzij de flexibele termijnen kunt u op- en neerschalen om te
voldoen aan de behoeften van uw bedrijf.

Autodesk en andere producten zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Autodesk, Inc. en/of haar
dochterondernemingen en/of gelieerde bedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere merknamen,
productnamen of handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Autodesk behoudt zich het recht voor om producten serviceaanbiedingen en specificaties en prijzen op elk tijdstip en zonder kennisgeving aan te passen, en is niet verantwoordelijk
voor eventuele typografische of grafische fouten in dit document. © 2019 Autodesk, Inc. Alle rechten voorbehouden.

