
výrobné podniky v oblasti strojárstva

konštrukčné a projekčné kancelárie v oblasti strojárstva

konštrukčné a projekčné kancelárie pre stavebné strojárstvo

špecializované výpočtové pracoviská (dynamika, MKP, formy)

špecializované pracoviská pre oblasť dizajnu

vizualizácia výrobkov a zariadení

technologické pracoviská

programovanie obrábacích strojov

Digitálne prototypovanie slúži k súbežnému navrhovaniu tvaru i funkčnosti súčastí. Umožňuje veľmi rýchlo analyzovať, ako sa čo pohybuje, 
či nedôjde k zlyhaniu, ako sa jednotlivé komponenty navzájom ovplyvňujú a spolupôsobia s ďalšími podsystémami, pneumatikou či elektronikou. 
Hlavne však umožňuje posúdiť tvar aj funkčnosť v rámci komplexného návrhu - všetko prebieha v počítači, pred začiatkom akejkoľvek výroby. 

Naše riešenie digitálneho prototypu spája návrhové dáta zo všetkých fáz vývoja výrobku. Pomáha vytvárať jednotný, digitálny model, ktorý 
prináša efektívne spojenie medzi projektovými, konštrukčnými a výrobnými skupinami a zapĺňa prípadné medzery v komunikácii. Digitálny model 
súčasne reprezentuje kompletný produkt - umožňuje konštruktérom získať lepšiu predstavu a optimalizovať aj riadiť návrh ešte pred vyrobením 
fyzického prototypu. 

Výhod digitálneho prototypovania môžu využívať výrobcovia všetkých veľkostí. S jednotným, digitálnym modelom je veľmi jednoduché preklenúť 
prípadné medzery návrhového a výrobného procesu. A to i v prípade tímovej spolupráce na koncepčnom návrhu alebo výrobe, prípadne ak je vo 
firme realizovaná iba časť výroby. Pracujte v jednotnom digitálnom prostredí spoločnosti Autodesk - získate konkurenčnú výhodu na trhu. 

Design:
Návrh designu výrobku – 
Autodesk Alias 

Konštrukcia a vývoj: 
2D strojárska konštrukcia – 
AutoCAD Mechanical, 
3D strojárska konštrukcia – 
Autodesk Inventor 
a Autodesk Inventor Professional. 

Overenie návrhu: 
Integrované moduly v AutoCAD 
Inventoru, Autodesk Algor 
a Autodesk MoldFlow 

Vizualizácie: 
Autodesk ShowCase,
Autodesk Maya,
Autodesk 3DS MAX.

Výroba:
Podklady pre výrobu a formát CNC – 
InventorCAM 

Zákazník: 
Formát DWF – Autodesk Design 
Review, Autodesk Streamline, 
iProject 

Všetko zastrešené správou 
súborov a dát.

Správa dokumentov: 
Rodina Autodesk Vault (Autodesk 
Vault Workgroup a Vault Collaboration)

Správa dát: 
Autodesk Vault Professional

Komplexné riešenia pre strojárstvo

Koncepcia digitálneho prototypu 

Strojárenské riešenia CAD Studia, postavené na produktoch spoločnosti 
Autodesk, využívajú najlepšie technológie vo svojom odbore.

Ako je dnes možné podporiť konkurencieschopnosť vašich výrobkov? 
Nepoužívajte podpriemerné a zastarané technológie s rizikom ich úplného 
zániku - využite výhody trojrozmerného navrhovania. Ale ani samostat-
né 3D riešenia nemusia byť dostatočné. Stále viac ich využíva vaša kon-
kurencia a 3D aplikácie sa tak stávajú bežnou vecou. Presuňte sa teda 
k najlepšiemu možnému riešeniu - digitálnemu prototypovaniu.

Digitálny prototyp je založený na jedinom digitálnom modeli. Obsahuje 
všetky informácie - od 3D modelu cez výrobnú dokumentáciu, skladové 
položky a podklady pre výrobu až po prezentácie pre zákazníka. Každý 
pracovník firmy tak môže z jedného miesta získať všetky potrebné infor-
mácie, ktoré zodpovedajú jeho pozícii.

Základom úspechu je komplexný rad technológií umožňujúci vytvoriť nao-
zaj ucelený a komplexný digitálny prototyp - všetko so špičkovými službami 
a podporou tímu CAD Studia.

MCAD riešenia CAD Studio
www.cadstudio.sk   www.cadforum.sk

Digitálna továreň 

Inventor – digitálny prototyp

celkové posúdenie

formy
a prípravky

komplexné 
celky

firemná 
predajná 
a servisná 
dokumentácia

overenie návrhu

špecializované 
komponenty

3D model

koncept / projekt



AutoCAD Inventor – strojársky 3D štandard 

AutoCAD Inventor poskytuje užívateľom najjednoduchšie nástroje pre prechod z navrhovania v 2D k 3D digitálnemu prototypovaniu. 
Využitím 100% dátovej kompatibility s dátovým štandardom DWG a vysokým výkonom pri práci so zostavami umožní skrátenie času 
návrhu, zrýchlenie uvedenia nových výrobkov na trh a udržanie si konkurenčnej výhody.

Rúry a potrubie
Hydraulické hadice, tvarové komponenty, rúrky spojené prírubami, kolenami, T spojkami apod. 
Špecifické prostredie pre navrhovanie potrubia.

Káblové zväzky a vedenia
Technológia pre navrhovanie káblových zväzkov a vedenia, integrácia s nástrojmi pre navrhovanie schém, 
import plošných spojov.

Komplexná dynamická analýza
Technológia pre komplexné dynamické analýzy zostáv s výstupom do integrovaného MKP.

Integrovaný výpočet MKP
Integrované technológie pre výpočty jednotlivých súčastí i komplexných zostáv metódou konečných prvkov, 
výpočty zostáv nosných konštrukcií a rámov.

Formy
Automatické nástroje pre komplexnú tvorbu foriem na plasty, rozsiahla databáza štandardov foriem 
a ďalších komponent, integrovaný modul Moldflow pre analýzu nielen polymérových materiálov.

AutoCAD Inventor CS+
Profesionálny prostriedok pre stvárnenie myšlienok

AutoCAD Inventor
Professional

AutoCAD Inventor poskytuje užívateľom najjednoduchšie nástroje pre prechod z navrhovania v 2D k 3D digitálnemu prototypovaniu. 

AutoCAD Inventor CS+
Profesionálny prostriedok pre stvárnenie myšlienok
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Hydraulické hadice, tvarové komponenty, rúrky spojené prírubami, kolenami, T spojkami apod. 

AutoCAD Inventor

Technológia pre navrhovanie káblových zväzkov a vedenia, integrácia s nástrojmi pre navrhovanie schém, 

Integrované technológie pre výpočty jednotlivých súčastí i komplexných zostáv metódou konečných prvkov, 

Strojárenské navrhovanie v 3D
Jednoduché a intuitívne náčrtky, priame a parametrické modelovanie, 
jednoduché vykonávanie zmien, defi nícia parametrických radov.

Práca s rozsiahlymi zostavami
Intuitívne priraďovanie pevných i pohybových väzieb, práca 
so zostavami v rozsahu tisícov dielov v reálnom čase.

Výrobná dokumentácia v 2D
Automaticky z objemových / plošných modelov a zostáv, asocia-
tivita s modelom, výkonné nástroje pre kótovanie a popisy.

Návrh plechových dielov a oceľových konštrukcií 
Intuitívne nástroje pre tvorbu zložitých plechových dielov, vrá-
tane výstupu na výrobu. Generátor rámov zabezpečujúci rýchly 
návrh konštrukcií nielen z oceľových profilov. 

Výmena dát 
Integrované prekladače zabezpečujúce spoluprácu s klientmi 
s využitím natívnych formátov návrhových dát iných CAD systémov. 

Integrovaný AutoCAD  
Autodesk Inventor + AutoCAD Mechanical + AutoCAD = unikátne 
previazanie a priama komunikácia pomocou štandardu DWG. 

Design Accelerator (predtým Mechsoft)
Nástroje pre konštruktérov v podobe funkčného návrhu, stroj-
ných výpočtov a sprievodcov, vkladanie normalizovaných sú-
čiastok. Rozsiahla databáza s viac ako 1,5 miliónom dielov. 

Moduly iCopy/iLogic
iCopy pre produktívne kopírovanie zostáv a iLogic pre tvorbu 
variantov zostáv pomocou jednoduchých pravidiel (konfigurácie). 

Správa dát – Vault
Robustný systém umožňujúci presné a rýchle zdieľanie návr-
hových dát. Udržuje aktuálne verzie dokumentov, zabezpečuje 
tímovú spoluprácu. 

Ďalšie 
iSoučásti, iSestavy, databáza normálií, riadená správa doku-
mentov (Projekt), variantné zdieľanie dokumentov, digitálny pod-
pis (možnosť elektronického podpisu), komunikačné centrum, 
prehliadače dokumentácie, plná česká lokalizácia ... 



AutoCAD Inventor – rozširujúce aplikácie

Rozširujúce produkty zabezpečujúce tvorbu komplexného digitálneho prototypu. Sú koncipované pre prácu na jedinom digitál-
nom modeli, vďaka ktorému každá z nižšie uvedených aplikácií dopĺňa požadované grafické informácie a dáta. 

Alias Design je kompletné dizajnérske riešenie pre kreatívny proces navr-
hovania - od náčrtov cez defi níciu tvaru, ilustráciu, profesionálny rendering 
a animácie až po výrobu a komunikáciu. Je to osvedčený produkt pre prie-
myselný dizajn a návrh koncepčných riešení, zďaleka nielen v automobi-
lovom priemysle (TATRA, VW, FIAT a ďalšie). Autodesk Alias Design for 
Inventor je špeciálny modul pre užívateľov AutoCAD Inventoru integrujúci 
pokročilé volnoplošné modelovanie priamo vnútri prostredia Inventoru.

Autodesk Showcase umožňuje prezentovať 3D návrhové dáta v realistickom 
prostredí, v ktorom sa návrhy posudzujú. Načítava dáta priamo z prostredia 
CAD systému (AutoCAD Inventor) a defi nuje rôzne varianty zariadenia - ako 
typovo, tak farebne. Tieto realistické vizualizácie je možné v reálnom čase 
prezentovať vo vopred defi novanom prostredí. 

Inventor Fusion  je novou technológiou meniacou postupy práce v 3D CAD 
riešení. Je ukážkou intuitívnych schopností manipulácie a jednoduchého pou-
žitia priameho modelovania. Umožňuje vykonávať rýchle konštrukčné zmeny 
bez obmedzenia, spája priame a parametrické modelovanie vnútri jednotného 
digitálneho modelu vytvoreného v prostredí AutoCAD Inventoru. 

AutoCAD Electrical je profesionálne riešenie na báze aplikácie AutoCAD pre 
navrhovanie elektrotechnických riadiacich prvkov - optimalizuje tvorbu elek-
trických schém a mezibodových prepojovacích diagramov. Elektrické schémy 
sú neoddeliteľnou súčasťou digitálneho prototypu, čo je technicky zabezpe-
čené obojstrannou kompatibilitou 3D káblových systémov vytvorených v Au-
toCAD Inventore a 2D elektrických schém generovaných riešením AutoCAD 
Electrical. 

Autodesk Algor Simulation poskytuje širokú škálu simulačných nástrojov, 
ktoré umožňujú vývojárom a konštruktérom urobiť dôležité rozhodnutia ešte 
vo vývojovom procese. S rozsiahlymi nástrojmi pre modelovanie konečných 
prvkov a zabudovanou knižnicou materiálov môžete študovať počiatky kon-
štrukčného zámeru a presne simulovať správanie digitálneho prototypu. 

Inventor Publisher je veľmi ľahko použiteľný softvér pre tvorbu sprievodnej 
dokumentácie k výrobku. Výrobcom umožňuje poskytovať jasnejšie a kom-
plexnejšie technické materiály zákazníkom. Inventor Publisher rozširuje dosah 
digitálneho prototypovania s využitím natívnych CAD dát aj pre tímy tvoriace 
sprievodnú dokumentáciu, kde sa štandardne podnikové CAD aplikácie ne-
používajú.  

Rodina produktov Autodesk Vault pomáha vývojovým a konštrukčným tímom 
redukovať čas spojený so správou modelov a súborov riadením zmenových 
procesov. Dá sa tak vyhnúť drahým chybám a schvaľovať a revidovať návrh 
s vyššou efektivitou. Vault Professional, najvyšší z radu produktov, zabezpe-
čuje správu dát kusovníkov až po výrobu a aj ich možné prepojenie s ERP 
systémami. 

CAD STUDIO BONUS CD predstavuje sadu doplnkových utilít, aplikácií a 
podkladov pre AutoCAD Inventor. Ku každej licencii Inventoru či obnovenie 
predplatného (subscription) získate sadu vzorových modelov, šablón a sady 
užitočných utilít a aplikácií fi rmy CAD Studio. 

Na našom CAD portáli www.cadforum.sk nájdete tisíce tipov a trikov 
pre AutoCAD Inventor a ďalšie produkty (nielen) spoločnosti Autodesk, 
ďalej užitočné utility, rozsiahle CAD knižnice, diskusné fórum a rad 
ďalších informácií.

Ďalšie produkty pre digitálne prototypovanie 
Tvorba komplexného digitálneho prototypu 
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Profesionálny návrh designu
ALIAS DESIGN

Prezentácia výrobkov
AUTODESK SHOWCASE

Priame modelovanie
INVENTOR FUSION

Elektrické schémy
AUTOCAD ELECTRICAL

Profesionálne MKP
AUTODESK ALGOR 
SIMULATION

Správa dát
VAULT PROFESSIONAL 

Doplnkové rozšírenie 
funkčnosti
BONUS CD

Profesionálna prezentácia
INVENTOR PUBLISHER

Rad ďalších 
doplnkových aplikácií

V rámci TRIAL programu spoločnosti CAD Studio a.s. môžete bezplatne získať 
časovo limitované licencie väčšiny aplikácií pre odskúšanie ich funkčnosti.www.cadstudio.sk   www.cadforum.sk



Spoločnosť CAD Studio a.s. – Váš autorizovaný partner pre implementáciu CAD technológií 

V rámci implementácie technicky náročných riešení možno absolvovaním školenia podstatne zvýšiť produktivitu práce a zlepšiť tak návratnosť 
vašich investícií do CAD systému. Spoločnosť CAD Studio a jeho autorizované školiace strediská Autodesk svojim zákazníkom ponúkajú rôzne 
formy školení - ich cieľom je predovšetkým pomôcť maximálne skrátiť dobu poklesu produktivity pri zavádzaní nového systému. 

Štandardné školenia sú napríklad základné, vhodné pri implementácii nového CAD systému a pre začiatočníkov, alebo prechodové (rozdie-
lové), potrebné pri upgrade súčasného riešenia (napr. formou Subscription). Bližšie informácie 
ku školeniam (rozsah, termíny, ceny) nájdete na www.cadstudio.cz/skolenia.

Pokročilé a špecializované školenia sú vhodné pre používateľov CAD produktov Autodesku. 
Ich obsahom sú špeciálne príklady a metodiky podľa výberu užívateľa. Niektoré rozširujú základné 
znalosti Inventoru v určitej oblasti (napríklad Plechové diely či Oceľové konštrukcie), iné riešia prob-
lematiku komplexne, kombináciou metodík práce a pokročilých funkcií Inventoru (napríklad Práca 
s veľkými zostavami, alebo zvýšenie efektivity práce pri tvorbe konštrukčnej dokumentácie).

Technické konzultácie predstavujú dynamický prvok systému podpory zákazníka. Ich zmyslom je 
zdokonaľovanie užívateľa vo využití produktu - so zreteľom na ním spracovávanú profesijnú prob-
lematiku. Technické konzultácie sú riešené formou návštevy špecialistov priamo u užívateľa. 

CAD Studio a.s., certifi kovaný autor spoločnosti Autodesk (ADN), realizuje lokalizácie produktov. Tím odborníkov ale vyvíja aj profesijne orientované 
zákaznícke aplikácie, ktoré v prostredí CAD produktov riešia automatizáciu opakovaných činností, konfi gurátory výrobkov, fi remné katalógy a podobne. 
Razantne tak zvyšujú produktivitu každodennej práce. Vývojári spoločnosti CAD Studio riešia v oblasti systémovej integrácie procesné prispôsobenie 
a komunikáciu medzi CAD a ERP systémami. Okrem zákazkových aplikácií ponúkame množstvo programových, podporných utilít (určených pre apli-
kácie od AutoCAD LT až po Autodesk Inventor). Sú využívané renomovanými spoločnosťami, a to v celosvetovom meradle (vrátane NASA, Siemens, 
Alutec atď). 

Predplatné predstavuje najjednoduchší spôsob, ako si zabezpečiť stálu aktuálnosť vašej licencie softwarového riešenia. Za ročný poplatok 
dostávate tú najaktuálnejšiu verziu strojárenských produktov firmy Autodesk a ďalších aplikácií - okamžite akonáhle je uvedená na trh bez nut-
nosti ďalšieho schvaľovania investícií. 

Okrem iného získate ďalšie bonusy, ako napríklad možnosť druhej (domácej) licencie a možnosť používania staršej verzie (až 3 verzie späť), 
získanie špeciálnych CAD aplikácií (napr. Subscription Advantage Pack). Zaistite si účasť v Subscription programe a smerujte tak svoje investície 
do inovácie vášho CAD systému. 

Základná technická podpora  je poskytovaná zákazníkom v cene riešenia (bezplatne). V rámci tejto služby sú dostupné: e-mailová horúca 
linka, prístup na technický VIP Helpdesk CAD Studia (bezplatne na obdobie jedného roka), voľná účasť na celoštátnej CAD konferencii 
organizovanej spoločnosťou CAD Studio, zasielanie technického bulletinu. 

Rozšírená technická podpora je poskytovaná formou platenej služby, ako tzv. CAD Support Pack (garantované servisné služby), alebo 
formou uzatvorenia samostatnej zmluvy o poskytovaní technickej podpory. Tá potom garantuje prednostné riešenie problémov, telefonickú 
podporu, pravidelné návštevy technika a podobne. 

Helpdesk je progresívnou formou poskytovania technickej podpory pomocou webového systému spoločnosti CAD Studio. V rámci tejto 
služby je každý požiadavok na technickú pomoc evidovaný, má prideleného konkrétneho riešiteľa a je možno sledovať aj históriu prípadu. 
Helpdesk prináša ďalšie zvýšenie kvality poskytovaných služieb. 

CADforum.sk je portál prinášajúci užívateľom veľké množstvo tipov a trikov, riešení technických 
problémov, možnosť stiahnutia dôležitých aktualizácií, utilít, softvéru a mnoho ďalšieho. Je do-
stupný 24 hodín denne a 7 dní v týždni, zabezpečuje bezkonkurenčný spôsob technickej pomoci 
s možnosťou VIP prístupu pre zákazníkov CAD Studia. 

Balíčky služieb sú sadou aplikácií a služieb riešiacich konkrétnu problematiku zákazníka. Napríklad Implementace Vault  zabezpečuje 
nasadenie systému pre správu dokumentov Vault a okrem iného obsahuje inštaláciu, školenie, vypracovanie sprievodnej dokumentácie. 
Vypracovanie vnútrofiremnej normy vytvára firemné štandardy zjednocujúce prácu v CAD systémoch a zaručuje jednotný vzhľad výstu-
pov. Sprievodné dokumenty môžu slúžiť ako podklad pre ISO. Audit vedomostí preverí aktuálne skúsenosti zamestnancov v CAD prostredí 
vzhľadom ku konkrétnym potrebám firmy. Navrhne optimálny spôsob vzdelávania a ďalších možných postupov k požadovanému stavu 
a produktivite práce zamestnancov. 

Implementačná podpora riešenia 

Zákazkový vývoj aplikácií 

Subscription program

e-mail: info@cadstudio.sk     
tel.: +421 2 6381 3628

Plzeň, 301 00
Teslova 3

Banská Bystrica, 974 01
Rudlovská cesta 53

Ostrava, 702 00
Nemocniční 12

Bratislava, 851 01
Einsteinova 24

Brno, 616 00
Sochorova 23

Pardubice, 530 02
Nábřeží Závodu míru 2738

České Budějovice, 370 01 
Tylova 17

Praha 9, 198 00
Poděbradská 55/88




