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Autodesk AutoCAD MAP 3D
2017
Cena brutto

19 500 zł

Cena netto

15 854 zł

Cena poprzednia

25 000 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Stan produktu

Używany

Opis produktu
Autodesk AutoCAD MAP 3D 2017 All Languages
Autodesk® AutoCAD Map 3D jest opartą na modelu aplikacją do tworzenia map tematycznych oraz zarządzania danymi i wykonywaniu na
nich analiz.
Oprogramowanie to pozwala specjalistom GIS, planistom i urbanistom oraz inżynierom uzyskać dostęp do danych, analizować je, modyfikować a
potem współdzielić. Wszystko po to by ostatecznie mogli podejmować trafniejsze decyzje.
Program pozwala na dostęp do danych z natywnych formatów CAD, GIS, chmur punktów czy danych bazodanowych i tabelarycznych z
natywnych formatów bez konieczności ich konwersji.
Dodatkowo oprogramowanie posiada wstępnie zdefiniowane modele branżowe dla sieci elektrycznych, gazowych, wodnych, kanalizacyjnych,
dzięki czemu nie musimy konfigurować programu od podstaw.
Oprogramowanie zapewnia bezpośredni dostęp do większej ilości informacji i możliwość ich edycji w znajomym środowisku AutoCAD®. Dostęp
do projektów, zdjęć, chmur punktów, danych GIS i informacji o firmie pozwala podejmować bardziej kompetentne decyzje. Ułatwia także
łączenie danych zebranych w terenie za pomocą urządzeń GPS i aparatów geodezyjnych w celu dokładnej aktualizacji rysunków, map i baz
danych. AutoCAD Map 3D zawiera bogaty zestaw narzędzi pomiarowych ułatwiających importowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie
pomiarów terenowych uzyskanych np.: z urządzeń GPS oraz zarządzanie nimi. Funkcje pomiarowe umożliwiają przetworzenie niestandardowych
kodów pól, które mogą być przypisane do atrybutów bazy danych, dzięki czemu gromadzenie zasobów w bazie danych przy pomocy dowolnych
urządzeń jest bardziej efektywne. Inne funkcje to między innymi:
Import danych Leica® GSI, CPlan RO, LandXML i punktów ASCII
Baza danych pomiarowych i schematy
Grupy punktów
Automatyczne tworzenie cech
Oprogramowanie umożliwia nakładanie danych GIS i CAD oraz bezpośrednią edycję danych GIS przy użyciu standardowych poleceń programu
AutoCAD®, a tym samym pozwala pracować bardziej wydajnie. Współdziałanie AutoCAD Map 3D z głównymi systemami GIS i programami do
projektowania oznacza, że użytkownicy mogą odczytywać, zapisywać i konwertować dane z większości standardowych formatów, w tym SHP,
DGN i danych rastrowych.
Szczegóły licencji:
Sprzedawane licencje są własnością firmy i są zarejestrowane na firmę w bazie Autodesk. Po zakupie gwarantujemy transfer licencji na konto
zamawiającego.
Licencja wieczysta (bezterminowa), przeznaczona do użytku komercyjnego.
Oprogramowanie jest sprzedawane zgodnie z licencjonowaniem firmy AUTODESK.
Oświadczam że transakcja przeprowadzona jest zgodnie z warunkami licencji i za zgodą AUTODESK.
Po transakcji nastąpi transfer licencji na nowego użytkownika.
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