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Предимства 
 

С пакета Autodesk Revit Collaboration Suite създавате по-
точни, координирани проекти и строителна документация в 
BIM (Building Information Modeling) среда. 

 
Пакетът улеснява прехода от CAD към BIM, 
съчетавайки AutoCAD 2016 с технологията на пълния 
Revit 2016 

 

 
Какво представлява пакета? 
Autodesk Revit Collaboration Suite е 

временен лиценз на софтуерен 

пакет, съдържащ Autodesk 
Revit, AutoCAD, A360 Team. 
Пакетът позволява на архитекти и 

инженери, работещи с традиционни 

CAD инструменти плавно да 

преминат към BIM работни процеси 

със свое собствено темпо и да 

подобрят работата в екип. 
 
 

За кого е предназначен? 
За архитекти, конструктори, ВиК, 
ОВК, Електро и строителни 
инженери, които използват AutoCAD 
и искат внедрят BIM в своя работен 

процес. 
 
 

Колко струва? 
Препоръчителни крайни цени в Евро 

без ДДС са: 
€ 2720 за 1 година 
€ 1020 за 3 месеца 

Какви са основните ползи? 

Работите в BIM среда чрез Revit 2016 

• Работите със софтуер, създаден за проектиране на база Строително- 
информационен модел (BIM) 

• Имате достъп до функционалност за архитектурно, конструктивно и 

инженерно проектиране на сгради в едно единствено приложение 
• По-лесно печелите нови клиенти, които търсят BIM 

• Подобрявате сътрудничеството в големи и международни екипи 
 

Осъщестявате плавен  преход  към BIM работни  процеси, защото 

имате най-новия AutoCAD 2016 
• Имате най-новата версия на софтуера, но при необходимост можете 

да използвате предишни версии 
• Продължавате да работите веднага по текущите проекти с CAD 

инструменти, докато преминете изцяло в BIM среда 

 
Подобрявате работата  в екип с услугите A360 Team 

•Работите едновременно в централизирана платформа, където можете да 

съхранявате, споделяте и разменяте проектни файлове 
• Разглеждате проекта или модела през интернет браузър 
• Имате достъп до проектна информация по всяко време и от всякъде – 

през браузър или с мобилно устройство 

Разполагате с гъвкавостта на временен  лиценз 

• Получавате водещ BIM софтуер с по-ниска първоначална инвестиция 

• Увеличавате или намалявате броя на лицензите според нуждите и 

текущата заетост на вашата фирма 
• Използвате най-новите версии на софтуера на Autodesk 

 

 

Къде мога да намеря повече 

информация за пакета? 

http://www.autodesk.com/suites/revit- 
collaboration-suite/overview 
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