
Autodesk® 
Factory Design Suite

Innovaatioiden joustavuus 
kustannustehokkaassa paketissa.

Tehdashallin sisätilan visualisointi 
DWG™-piirustuksen pohjalta. 
Suunnitteluprosessissa käytettiin 
Autodesk® Factory Design Suite 
ja Autodesk® 3ds Max® Design 
-ohjelmistotuotteita.



Ulota digitaalisen prototypoinnin edut tuotantoportaaseen

Autodesk Factory Design Suitessa tehokas AutoCAD 
kohtaa digitaalisen prototypoinnin edut—piirtämisen 
sijasta voit keskittyä layoutsuunnitelmiesi optimointiin 
ja visuaaliseen viestintään.

Autodesk® Factory Design Suite on 2D- ja 
3D-layoutsuunnitelmien luontiin ja optimointiin 
kehitetty integroitu ratkaisu, jolla luot tehtaastasi 
digitaalisen, layoutsuunnitelmia tehostavan mallin. 
Ratkaisu täydentää AutoCAD® ja Autodesk® 
Inventor® -ohjelmistoja tarkkuutta, suunnittelun 
tehokkuutta ja viestintää parantavilla työnkuluilla.

Voita lisää projekteja
Layoutmallien avulla vertailet erilaisia 
layoutvaihtoehtoja nopeasti ja valitset 
parhaimman ratkaisun jo ennen laitteiden 
asennusta. Toimialakohtaisten visualisointityökalujen 
ansiosta teet potentiaalisiin asiakkaisiin 
vaikutuksen esittelemällä suunnitelmasi 
mukaansatempaavina ja interaktiivisina 
3D-esityksinä vaikeasti tulkittavien ja 
monitasoisten 2D-piirustusten sijasta.

Optimoi layoutsuunnitteluprosessisi
Factory Design Suitella luot layoutsuunnitelmat 
huomattavasti perinteisiä layouttyönkulkuja 
nopeammin. Analysoi olemassa olevien 
2D-layoutien materiaalivirtoja ja sano hyvästit 
tehottomuudelle. Hyödynnä rakennusmittauksessa 
pistepilviä ja vähennä manuaalisten mittausten 
tarvetta. Tarkista ja tutki layoutsuunnitelmia 
interaktiivisten, virtuaalisten 3D-läpikävelyiden 
avulla. Factory Design Suite tukee DWG™-
tiedostomuotoa, joten voit hyödyntää arvokkaita 
tietojasi myös jatkossa ja parantaa tuttua 
AutoCAD-työnkulkua ilman mittavia muutoksia.

Selätä tiukat projektiaikataulut
Automatisoidut työnkulut ja tehdassuunnitteluun 
kehitetty työympäristö nopeuttavat työskentelyä 
sekä AutoCAD että Autodesk Inventor -ohjelmistolla.

Muunna 2D-piirustukset 3D-layoutsuunnitelmiksi 
automaattisesti. Sen jälkeen voit liittää suunnitelmiisi 
uudelleenkäytettäviä kolmiulotteisia kone- ja 
tehdaskomponenttimalleja optimaalisen 
layoutratkaisun löytämiseksi.

Tehosta yhteistyötä tavarantoimittajien ja 
kumppanien kanssa
Tehosta viestintää mukaansatempaavilla, 
korkealaatuisilla 3D-animaatioilla ja 
visualisoinneilla. Liitä layoutsuunnitelmaasi 
tavarantoimittajien malleja—CAD-
tiedostomuotoon katsomatta—ja poista niistä 
turhat detaljit. Ennaltaehkäise asennusongelmat 
analysoimalla digitaalinen tehdasmalli 
mahdollisten törmäysten ja tilaongelmien varalta.

Layoutien konseptisuunnittelu

Visuaaliset 3D-
layoutit

Tuotantolaitteiden luonti

3D-visualisointi ja 
analysointi

AutoCAD®

Suunnittele, dokumentoi ja jaa 
layoutpiirustuksia tehokkaasti 
DWG-tiedostomuodossa

99 Optimoi 2D-layoutpiirustustesi 
materiaalivirrat
99 Sisältää runsaan 

tehdassisältökirjaston

Autodesk® Inventor®

Luo layouteista tarkat digitaaliset 
mallit ja kokeile erilaisia 
vaihtoehtoja vaivattomasti

Autodesk® Inventor®

Luo tuotantolaitteista tarkat 
digitaaliset mallit helppokäyttöisellä 
3D-mekaniikkasuunnitteluohjelmistolla

Autodesk® Vault
Hallitse suunnittelutiedon luonti- ja 
dokumentointiprosesseja tehokkaalla 
tiedonhallintaohjelmistolla

Autodesk® Showcase
Muunna suunnitelmasi 
mukaansatempaaviksi, 
interaktiivisiksi esityksiksi

Autodesk® 3ds Max® Design
Esittele layoutsuunnitelmasi 
todellisessa ympäristössään 
helpottaaksesi visuaalista 
arviointia ja viestintää

Autodesk® Navisworks
Yhdistä 3D-malleja ja 
monimuotoista tietoa, 
koordinoi suunnitelmia 
ja ratko ristiriitoja

99 Muunna 2D-piirustuksesi 
3D-layoutsuunnitelmiksi 
automaattisesti
99 Vedä ja pudota 3D-laitemalleja 

suoraan pohjapiirustukseen
99 Sisältää runsaasti parametristä 

3D-tehdassisältöä
99 Liittää laitteisiin älykkäät 

liitospisteet ja alustamääritelmät



Autodesk Factory Design Suite Standard
•	 AutoCAD® Architecture
•	 AutoCAD® Mechanical
•	 Autodesk® Vault
•	 Autodesk® Showcase®
•	 Autodesk® Factory Design Suite Utilities

Autodesk Factory Design Suite Premium
•	 Autodesk® Inventor®

•	 Autodesk® Navisworks® Simulate
•	 Autodesk® 3ds Max® Design
•	 AutoCAD® Architecture
•	 AutoCAD® Mechanical
•	 Autodesk® Vault
•	 Autodesk® Showcase®

•	 Autodesk® Factory Design Suite Utilities

Autodesk Factory Design Suite Ultimate
•	 Autodesk® Inventor® Professional
•	 Autodesk® Navisworks® Manage
•	 Autodesk® 3ds Max® Design
•	 AutoCAD® Architecture
•	 AutoCAD® Mechanical
•	 Autodesk® Vault
•	 Autodesk® Showcase®

•	 Autodesk® Factory Design Suite Utilities

Autodesk Factory Design Suiten etuja:

•	 Visuaalinen 2D- ja 3D-layoutympäristö.
Testaa erilaisia layoutvaihtoehtoja 
vetämällä ja pudottamalla 3D-sisältöä 
2D-pohjapiirustukseen.

•	 Runsas laitekirjasto
Hyödynnä, mitoita ja 
uudelleenkäytä valmista parametrista 
2D- ja 3D-tehdassisältöä, kuten 
kuljettimia, materiaalinkäsittelylaitteita 
ja taloteknisiä laitteita.

•	 Tuotantolaitteiden luonti.
Autodesk Inventor -ohjelmistolla luot 
tuotantolaitteista 3D-malleja ja importoit 
tavarantoimittajien laitteita 
layoutsuunnitelmiisi.

•	 Tehokasta tehdassuunnittelua.
Automatisoi manuaaliset rutiinit, 
muunna 2D-piirustukset automaattisesti 
3D-layouteiksi ja säästä aikaa korvaamalla 
manuaaliset mittaukset laserkeilauksella.

•	 3D-visualisointi ja analysointi.
Helpota ryhmätyöskentelyä 
mukaansatempaavilla, korkealaatuisilla 
renderoinneilla ja visualisoinneilla. 
Ennaltaehkäise asennusongelmat 
tutkimalla tehdasmallejasi virtuaalisilla, 
interaktiivisilla 3D-läpikävelyillä 
ja -lennoilla.

Näe, miten Autodesk Factory Design Suite 
nopeuttaa layoutsuunnitteluprosessia. 
Käy osoitteessa
www.autodesk.fi/factorydesignsuite.

Rakenna digitaalinen tuotantolaitos
Autodesk Factory Design Suite tuo 
tehdassuunnitteluominaisuudet AutoCAD, 
Autodesk Inventor ja Autodesk® Navisworks®  
 -ohjelmistoihin. Yhdessä tehokkaiden Autodesk® 
3ds Max® Design ja Autodesk® Showcase®  
 -visualisointiohjelmistojen kanssa ne tarjoavat 
valmistavalle teollisuudelle avaimet parempiin 
innovaatioihin, yhteistyöhön ja joustavaan kykyyn 
vastata liiketoiminnan muuttuviin vaatimuksiin.

Autodesk Factory Design Suite tuo AutoCAD-
ohjelmistoon seuraavat 
tehdassuunnitteluominaisuudet:
•	 2D-layoutien materiaalivirtojen optimointi
•	 Runsas tehdassisältökirjasto

Autodesk Factory Design Suite tuo Autodesk 
Inventor -ohjelmistoon seuraavat 
tehdassuunnitteluominaisuudet:
•	 Muunna 2D-piirustukset 3D-layouteiksi 

automaattisesti ja rakenna tarkkoja 
tehdasmalleja

•	 Vedä ja pudota laitteita kuvaavia 3D-malleja 
2D-pohjapiirustukseen

•	 Hyödynnä runsasta parametristä 3D-sisältöä
•	 Liitä laitteisiin älykkäät liitospisteet ja 

alustamääritelmät

Autodesk Factory Design Suite tuo Autodesk 
Navisworksiin seuraavat 
tehdassuunnitteluominaisuudet:
•	 Uusi ja hyödyllinen tuotantoporraskonsepti
•	 Tietojen assosiatiiviset päivitykset Autodesk 

Inventorista
•	 Erityiset tehdassuunnittelun layouttyökalut

AutoCAD Architecture
AutoCAD® Architecture on erityisesti 
arkkitehdeille kehitetty AutoCAD, joka tuo 
rakennussuunnittelutyökalut tuttuun AutoCAD-
pohjaiseen työympäristöön parantaen 
suunnittelun tuottavuutta ja yhteistyötä.

Autodesk Inventor
Luo layouteista ja laitteista tarkat digitaaliset 
mallit parametrisessa työympäristössä ja tee 
parempia layoutpäätöksiä jo ennen kuin 
laitteet asennetaan.

Autodesk Inventor Professional
Suunnittele, visualisoi ja simuloi tuotantolaitteita 
todellisissa olosuhteissa 3D-mekaniikkasuunnitteluun, 
tuotesimulointiin, reititettyjen järjestelmien 
suunnitteluun ja työkalujen valmistukseen 
kehitetyllä ohjelmistolla.

AutoCAD Mechanical
Luo ja korjaile mekaniikkasuunnitelmia nopeasti 
hyödyntämällä AutoCAD-ohjelmiston kattavien 
huippuominaisuuksien rinnalla monipuolisia, 
tuottavuutta tehostavia mekaniikka-
suunnitteluominaisuuksia.

Autodesk 3ds Max Design
Palkituilla ohjelmistoilla luot lähes fotorealistisia 
renderointeja ja korkeatasoisia 3D-animaatioita 
yhdellä napin painalluksella. Esittele 
layoutsuunnitelman toimintaa todellisissa 
olosuhteissa parantaaksesi viestintää ja 
voittaaksesi uusia projekteja.

Autodesk Showcase
Muunna CAD-tieto huikeiksi kuviksi, elokuviksi ja 
interaktiivisiksi presentaatioiksi, jotka helpottavat 
suunnitelmien tarkistusta, varmistavat yrityksen 
sisäisen tuen ja auttavat voittamaan tarjouksia. 
Realististen ympäristöjen, valaistuksen ja materiaalien 
ansiosta sidosryhmät ja potentiaaliset asiakkaat 
kokevat ideasi jo ennen kuin ne ovat totta.

Autodesk Navisworks
Tällä projektien tarkistusohjelmistolla integroit 
3D-malleja ja monimuotoista tietoa, ennaltaehkäiset 
rakentamisen riskejä ja varmennat suunnitelman 
tarkkuuden paikantamalla tilaongelmat ja 
laitteiden törmäykset jo suunnitteluprosessin 
alkuvaiheessa.

Autodesk Vault
Autodesk® Vault -ohjelmistolla hallitset layoutien 
suunnittelu-, optimointi- ja dokumentointiprosesseja—
ja pidät suunnittelutiedot hallinnassasi.



*Ilmaisohjelmistoihin sovelletaan ohjelmiston mukana seuraavan loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehtoja.

Autodesk, ATC, Autodesk Inventor, Inventor, Navisworks, Showcase, and 3ds Max are registered trademarks 
or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. 
All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves 
the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, 
and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.  
© 2011 Autodesk, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätietoja ja ostaminen
Hyödynnä maailmanlaajuisen asiantuntijaverkoston tuotetietoutta, 
alatuntemusta ja lisäarvoa, joka ei ulotu ainoastaan ohjelmistoon. 
Autodesk Product Design Suiten voit hankkia Autodeskin valtuuttamilta 
jälleenmyyjiltä jotka löydät osoitteesta www.autodesk.fi/reseller.

Autodeskin koulutustarjonta
Olipa sitten kyse kouluttajajohtoisesta tai omaan tahtiin suoritettavasta 
koulutuksesta, online-koulutuksesta tai oppimateriaaleista, Autodesk 
tarjoaa tarpeitasi vastaavan ratkaisun*. Autodesk tarjoaa opiskelijoille 
ilmaiseksi ohjelmistot omille kotikoneille. Lisätietoja osoitteesta  
www.autodesk.fi/edcommunity. Hyödynnä Autodeskin valtuuttaman 
koulutuskeskuksen (ATC®) asiantuntijoita, tutustu oppimistyökaluihin 
netissä ja todista osaamisesi Autodeskin sertifioinnilla.  
Lisätietoja osoitteessa www.autodesk.fi/atc. 

Autodesk Subscription
Autodesk® Subscription tuo asiakkaille lisähyötyjä, kuten esimerkiksi 
uusimmat ohjelmistoversiot, tehokkaat verkkopalvelut ja nopean teknisen 
tuen. Lisätietoja osoitteessa www.autodesk.fi/subscription.

Autodesk AB
Box 14261
SE-400 20 Göteborg
Ruotsi
 
info@autodesk.fi 
www.autodesk.fi

www.bsa.org


