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nem volT ez másképpen idén tavasszal 
sem. Kiszámíthatóan, óraműpontossággal 

jelentette be a szoftvergyártó április folyamán 
legújabb termékváltozatait. A fejlesztés vezérmo-
tívuma, hogy tovább javuljon ügyfeleinek ver-
senyképessége, ezáltal elégedettsége, termékeik-
kel meg tudjanak felelni a piac egyre keményebb 
elvárásainak. Sejthető volt, hogy megújul nem-
csak az AutoCAD, hanem az Inventor család is, 
tovább erősítve a gépészeti tervezési folyamatban 
betöltött szerepét. Amire nem számíthattunk, az 
a megoldás, hogy az Autodesk újrarendezi kíná-
latát, átszabja az eddig is csomagokban elérhe-
tő alkalmazásait. Az első ilyen csomagba foglalt 
alkalmazások (suite-ok) a 2000-es évek elején 
jelentek meg, amikor az akkor futó AutoCAD-
alapú testmodellező rendszert csomagolta össze a gyártó az 
éppen debütáló Inventorral, megalkotva az Inventor Series 
csomagot. Ennek alkalmazásával a felhasználó a feladataihoz 
leginkább megfelelő eszközt választhatja, kompromisszu-
mok nélkül rajzolhat a legismertebb CAD rendszerben, vagy 
tervezheti termékeit egy korszerű 3D-s rendszerben.  

Hasonlóság az irodai csomaggal
A koncepció sikeresnek bizonyult. Az Autodesk az idők fo-
lyamán kidolgozta a digitálisprototípus-koncepciót, ami je-
lenleg is kulcsa a fejlesztési és akvizíciós folyamatainak. A 
tervezési feladat egyre átfogóbb folyamat egy termék életcik-
lusában, erre a felismerésre alapozva születtek meg a suite-
ok. A gépészeti területet két csomag fedi le: a Product Design 
Suite és a Plant Design Suite. Ha szemléltetni szeretnénk az 
egységbe foglalt alkalmazások felépítését, akkor talán a MS 
Office csomagot hozhatnánk példának, ahol több különbö-
ző alkalmazás alkot egy összefüggő csomagot. Minden ben-
ne van, ami az üzleti életben való kommunikációhoz, do-
kumentáláshoz szükséges: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, 
prezentációs eszköz, levelezőrendszer és több más, összesen 
mintegy tíz hasznos alkalmazás. Feltehetjük a kérdést, hogy 
van-e olyan felhasználó, aki valamennyit használna belőle? 
Talán. De nem ez a helyes megközelítés. A cél az lehetett a 
Microsoftnál, hogy készüljön egy mindenki számára hasz-
nálható csomag, elérhető áron. Az Office sikerét az hozhatta, 
hogy az ügyfél birtokában van egy komplex csomag, és ezzel 
az egyetlen eszközzel meg tudja oldani a feladatait.

A tervezési feladatok egyre összetettebbek. Vegyünk 
példának egy gépészeti tervet. Ebben az esetben általában 
van egy telepítési környezet, egy épület, egy csarnok, ahol 

Előny az Autodesknél
Csomagba foglalt alkalmazások a gépészetben 

kapcsolódni kell az elektromos, a sűrített levegős és vízhá-
lózathoz. Megjöttünk. Máris kiléptünk egy tágabban értel-
mezett tervezési környezetbe. Ez a környezet nem idegen az 
Autodesktől, mivel a mérnöki tevékenységek szinte mind-
egyikére kínál megoldásokat, csupán egymás mellé kell il-
leszteni e komponenseket, mint egy kirakós játékot. 

Terjeszkedés a szimuláció irányába 
Az Autodesk komoly emberi és anyagi erőforrásokat moz-
gósít, hogy termékpalettáját, megoldásait fejlessze. Ennek 
megfelelően rendszeres beruházásokat hajtott végre az elmúlt 
időszakban a szimuláció terén is. Emlékezzünk csak az előző 
évek Moldflow- és Algor-akvizíciójára. Ezek a megoldások ma 
már szerves részét képezik a digitálisprototípus-koncepciónak.  
Az elmúlt hónapokban újabb eszközzel bővítette a cég szimu-
lációs portfólióját, jelenleg a szimulációs területen a CFDesign 
nevű hő- és áramlástechnikai alkalmazásáról régóta jól ismert 
Blue Ridge Numerics eszközeit integrálja. 

És egy praktikus ráadás: az Autodesk – a világon első-
ként – USB sticken adja alkalmazásait, így felmentve a fel-
használót a DVD-k cserélgetésétől, valamint ez a megoldás 
a telepítési időt is jelentősen lerövidíti.
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Mára hozzászokhattunk, hogy az Autodesk 
a 2D-s/3D-s tervezési megoldások 
világvezető szállítójaként minden évben 
több kiszámítható és néhány meglepő 
újdonággal jelentkezik.
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