
Abonelik avantajı
Aboneliğe geçen İnşaat Mühendisleri, en 
yeni teknolojiler ve zaman tasarrufu sağlayan 
özellikler dahil daha fazla olanağa sahip oluyor.

AEC Collection
aboneliği

Bakım anlaşması içeren  
Infrastructure  
Design Suite

Infrastructure  
Design Suite
kalıcı lisansı

Dahil olan uygulamalar

Civil 3D ü ü ü

Revit ü ü ü

InfraWorks ü ü ü

AutoCAD ü ü ü

3ds Max ü ü ü

Recap Pro ü ü ü

Raster Design ü ü ü

Navisworks Manage ü ü ü

AutoCAD Map 3D ü ü ü

AutoCAD Plant 3D ü - -

Autodesk Sürücüsü ü - -

AEC Collection'daki ürünlerin tam listesini inceleyin.

https://www.autodesk.com.tr/collections/architecture-engineering-construction/overview


AEC Collection
aboneliği

Bakım anlaşması içeren  
Infrastructure  
Design Suite

Infrastructure 
Design Suite
kalıcı lisansı

Eklenen özellikler

İnşaat mühendisliği tasarım ve inşaat dokümantasyonu ü ü ü

Tek bir platformda iş birliğine dayalı tasarımı 
destekleyen Yapı Bilgi Modellemesi araçları ü ü ü

Yol, otoban, köprü veya tesis projenizin mevcut 
çevresinin gerçek dünya bağlamındaki modellerini 
oluşturma

ü ü ü

Tasarımları, mühendislik ilkelerini barındıran araçlarla 
canlandırma ü ü ü

Gerçekçi önerilere dayalı farklı tasarım alternatiflerini 
verimli bir şekilde yineleme ü ü ü

Yatay ve dikey hizalamalarla akıllıca bağlantılı hale 
getirilmiş inşaat dokümantasyonuyla plan ve profil 
sayfa düzenleri oluşturma

ü ü ü

Modelinizde oynatılacak trafik akışlarını analiz etme ve 
trafik simülasyon animasyonlarını oluşturma ü ü ü

İç kısımlardaki ve kıyıdaki taşkın projelerini incelemeye 
yönelik taşkın simülasyonları ve analizleri ü ü ü

Tekrarlanan ve zaman alan görevleri 
otomatikleştirmeye yarayan görsel programlama komut 
dizilerini kullanma

ü ü ü

Modelleri kapsamlı görselleştirmelere dönüştürme ü ü ü

Masaüstü tabanlı 2B ve 3B net çizimler oluşturma 
imkanı sağlayan CAD yazılımı ü ü ü

AutoCAD ile sunulan, altyapı tasarım ve taslak çizimine 
yönelik özel araç setleri ü ü ü

GIS verilerini Esri ArcGIS'ten tasarım iş akışınıza 
sorunsuzca entegre etme ü - -

Bulutta hızlı, yüksek çözünürlüklü görüntüleme ü - -

Tüm mobil cihazlarda çizim görüntüleme, düzenleme, 
oluşturma ve çizimlere not ekleme ü - -

Herhangi bir yazılım yüklemeden tüm bilgisayarlarda 
AutoCAD kullanma olanağı ü - -



AEC Collection
aboneliği

Bakım anlaşması içeren  
Infrastructure  
Design Suite

Infrastructure 
Design Suite
kalıcı lisansı

Eklenen özellikler (devamı)

Bireysel çalışanlar ve ekipler için bulutta depolama ü - -

Çakışma tespiti, koordinasyon, analiz ve simülasyon 
için proje inceleme yazılımı ü - -

Yazılım yönetimi özellikleri

En son yazılımlara ve güncellemelere erişim ü ü -

Yazılım indirmeleri ü ü -

Önceki sürümleri kullanım hakları ü ü -

Bulut kredisi raporlama ü ü -

Oturum açmaya dayalı yazılım etkinleştirmesi ve 
erişimi* ü - -

Güvenlik için iki aşamalı kimlik doğrulama seçeneği ü - -

Esnek dönem uzunlukları ü - -

Teknik destek seçenekleri

Autodesk Knowledge Network ü ü ü

Topluluk Forumu desteği ü ü ü

Web/e-posta desteği ü ü -

Telefon desteği ü - -

Uzaktan Masaüstü Yardımı ü - -

Bakım müşterilerine özel Aboneliğe Geçiş teklifi hakkında daha fazla bilgi edinin.

*Yalnızca tek kullanıcı erişimli abonelikler için kullanılabilir
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