
 Alle industrieën Overweeg dit product bij het hernieuwen van:

PROMOTIEDETAILS
Hernieuw uw huidige Autodesk-abonnement en geniet tot 50% korting op 
een selectie aan producten voor samenwerking, simulatie en mobiel werken.
Deelnemende producten:

Autodesk® A360 Team
Samenwerken in een gedeelde, centrale werkomgeving
Bekijk en deel bestanden—inclusief 2D- en 3D-tekeningen—onderweg, op elk toestel.
Bewaar uw gegevens waar u ze kunt terugvinden. Vind ze terug wanneer u ze nodig heeft.

Autodesk® AutoCAD® 360 Pro
Teken, bewerk en bekijk 2D CAD-bestanden onderweg 
Neem de kracht van AutoCAD®-software overal mee naartoe. AutoCAD 360 Pro is een gebruiksvriendelijke, mobiele 
applicatie waarmee u DWG™-bestanden altijd en overal kunt uploaden, openen en bewerken.

Autodesk® AutoCAD® LT/LT voor Mac
Creeër 2D CAD-ontwerpen met gebruiksvriendelijke software 
Ontwerpen en samenwerken gaat sneller met AutoCAD LT®, dé 2D-tekensoftware voor Windows en Mac. Geniet
van uitgebreide technische ondersteuning met een abonnement.

Autodesk® InfraWorks® 360
Voorbereidend civieltechnisch werk met gegevensrijke 3D-modellen
Maak uw voorontwerpen met InfraWorks® 360 om betere projecten af te leveren.
Combineer en verbind gegevens om informatie beter te creëren, bekijken, analyseren, delen en beheren, zodat u betere 
beslissingen kunt maken.

Autodesk® A360 Collaboration for Revit®

Verbind bouwkundige teams met een clouddienst voor samenwerking
Autodesk A360 Collaboration for Revit is een clouddienst die met Revit®-software werkt om teams in bouwprojecten te 
verbinden met gecentraliseerde toegang tot BIM-projectgegevens in de cloud. Teams blijven verbonden in real time 
dankzij een ingebouwde chattool. Geïntegreerd in Autodesk A360, laat Collaboration for Revit volledige projectteams 
samenwerken aan gedeelde BIM-modellen.

Autodesk® Navisworks® Manage
Project review software voor AEC professionals
Navisworks® geeft professionals in architectuur, engineering en bouwkunde de mogelijkheid om geïntegreerde 
modellen en gegevens op een holistische manier te beoordelen met betrokken partijen om meer controle te krijgen 
over projectresultaten. 

Autodesk® Revit LT™/AutoCAD® Revit LT™ Suite
3D BIM-software 
Revit LT™-software is een vereenvoudigde versie van de 3D BIM-tool die u de mogelijkheid biedt om hoogwaardige 3D-
architectuurontwerpen te produceren en te documenteren in een gecoördineerde modelgebaseerde omgeving. 
Abonneer u op Revit LT, of krijg nog meer functionaliteit met de AutoCAD® Revit LT™ Suite. Deze suite omvat de 3D BIM-
tools van Revit LT plus de 2D-ontwerptools van AutoCAD LT, in een enkel, extra kostene�  ciënt pakket.

Autodesk® Vault Professional/ Vault O�  ce
Organisatie- en datamanagementsoftware
Vault biedt een geavanceerde set gereedschappen aan ingenieurs en 
ontwerpers om ontwerpdata van grote werkgroepen te beheren, te 
documenteren en wijzigingen op te volgen in het ontwikkelingsproces. 

Autodesk® Nastran® In-CAD
CAD-embedded software voor eindige-elementenanalyse 
Autodesk® Nastran® In-CAD software, een tool voor algemene eindige-elementenanalyse (EEA) voor ingenieurs en ana-
lysten, biedt een brede waaiere van simulatiemogelijkheden, aangedreven door de krachtige Autodesk Nastran solver.

Autodesk® Fusion 360™
Fusion 360 is de eerste 3D CAD/CAM- en CAE-tool in zijn soort. Het verbindt het hele productontwikkelingsproces in 
één cloudgebaseerd platform, dat werkt op zowel Mac als PC.

Autodesk® Inventor LT™/AutoCAD Inventor LT™ Suite
Gebruik parametrische 3D-modellen in uw engineeringproces. 
Inventor LT™ software introduceert 3D mechanische CAD in 2D-work� ows. Wanneer u gebruikt maakt van 3D-modellen 
van onderdelen tijdens het ontwerpproces, kunt u uw productiviteit verhogen, het risico op fouten verlagen en uw 
communicatie met klanten en partners verbeteren dankzij de DWG-compatibiliteit.
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