PRODUCT DESIGN & MANUFACTURING COLLECTION
Eén pakket met ontwerp- en engineeringtools voor het ontwerpen van producten en
productiefaciliteiten
Maak producten met de nieuwste ontwerp- en engineeringtools, zoals Inventor en AutoCAD.
De Product Design & Manufacturing Collection (collectie voor productontwerp) biedt samenhangende,
professionele tools die u helpen kwalitatief hoogwaardige producten te maken en te concurreren in het
veranderende productielandschap van de toekomst.

		

Schaf de gehele collectie aan voor

			

€ 2.110/jaar *

€ 2.750/jaar *

€ 1.715/jaar *

(met toegang voor één gebruiker)

Verder zijn onder andere
AutoCAD mobile app

Vault Basic

Autodesk Rendering

Nesting Utility

ReCap Pro

Factory Design Utilities

Fusion 360

HSM

Opslag in de cloud (25 GB)

Navisworks Manage

3ds Max

Nastran-In-CAD

abonne-mentsopties beschikbaar
voor toegang voor meerdere
gebruikers en voor een termijn
van een kwartaal of meerdere
jaren.

* Adviesprijzen, excl. belastingen.

Ontdek wat de collectie voor u kan betekenen

Werktuigbouwkundig ontwerp

Ontwerpen van elektrische
installaties

Fabrieksontwerp

Ontwerp, test en maak producten door
gebruik te maken van een rijke collectie
samenhangende 2D-, 3D- en op de
cloud gebaseerde engineering- en
ontwerptools.

Verbind schematische 2D-gegevens
associatief met hun 3D-modeltegenhangers. Het ontwerpproces wordt versneld dankzij de elektromechanische
workflow. Deze workflow vermindert de
kans op ontwerpfouten.

Converteer fabriekslay-outs die in
AutoCAD zijn ontworpen en geoptimaliseerd naar rijke 3D-modellen. Combineer
deze modellen met punten-wolkgegevens
om een complete digitale fabriek te maken,
die vervolgens kan worden geëvalueerd.

Meer waarde, meer flexibiliteit, meer eenvoud
Toegang tot een ruime selectie essentiële
3D-ontwerpsoftware voor het werk dat u doet
Profiteer van alle tools die u nodig hebt. Niet alleen nu, maar
ook in de toekomst, naarmate de collectie en uw bedrijf
zich verder ontwikkelen.

Kies de afzonderlijke producten die u wilt gebruiken
Download en installeer wat u wilt, wanneer u wilt, of u het product nu
incidenteel, voor een specifiek project of een bepaalde klant, of voor
het uitproberen van nieuwe workflows nodig hebt.

Profiteer van de specifieke AutoCAD-software die
is ontworpen voor uw werk

Gebruik mobiele apps en doe uw voordeel met de kracht
van de cloud

Vergroot uw productiviteit met de AutoCAD-producten voor
uw werk, zoals AutoCAD Electrical of AutoCAD Mechanical.

Bekijk en maak rijke visualisaties, werk op locatie en sla uw ontwerpen
op.

Slimmer softwarebeheer
Kies voor toegang voor individuen of 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 en volledige controle over de
nieuwste en eerdere releases
Download en implementeer de nieuwste Autodesksoftwareupdates met de zekerheid dat u de volledige controle
houdt over alle updates. Maak gebruik van eerdere versies
wanneer u deze nodig hebt.

Profiteer van de technische ondersteuning van
Autodesk
Los problemen snel op met toegang tot senior
ondersteuningsspecialisten, gemodereerde ondersteuningsfora
en exclusieve trainingwebcasts.

Vereenvoudig uw softwarebeheer
Stroomlijn implementatie en softwarebeheer door uw workflow te
standaardiseren met een collectie van Autodeskproducten en
services. Beheer eenvoudig al uw producten, services, gebruikers
en voordelen op een centrale locatie.

Optimaliseer uw budget
Realiseer significante besparingen door meerdere Autodesksoftwareoplossingen aan te schaffen als deel van een collectie.
De flexibele termijnen geven u de mogelijkheid om al naargelang
uw veranderende bedrijfsbehoeften zowel omhoog als omlaag te
schalen.
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