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Link do produktu: https://www.programvare.pl/autodesk-autocad-pid-2017-p-95.html

Autodesk AutoCAD P&ID 2017
Cena brutto

19 500 zł

Cena netto

15 854 zł

Cena poprzednia

25 000 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

AUTODESK

Stan produktu

Używany

Opis produktu
Autodesk AutoCAD P&ID 2017 ENG
Autodesk AutoCAD P&ID to doskonałe oprogramowanie służące do tworzenia schematów technologicznych przemysłowych instalacji
rurowych. Program oparty jest na interfejsie AutoCAD, dzięki temu proces nauki i wdrożenia jest znacznie krótszy niż podobnych
konkurencyjnych systemów. AutoCAD P&ID ma wbudowane symbole najczęściej spotykanych urządzeń, zaworów, kształtek czy elementów
AKPiA. Jeśli jednak użytkownik nie znajdzie potrzebnego elementu w bazie danych to bardzo szybko i sprawnie może ją powiększyć.
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.
Dodatkowe informację:
Gotowe biblioteki symboli.
Standardowe symbole branżowe (według standardów PIP, ISA, JIS i ISO/DIN) oraz symbole dostosowane do indywidualnych potrzeb można łatwo
umieszczać bezpośrednio na rysunkach metodą przyciągania.
Narzędzie sprawdzające, umożliwia wykrywanie błędów.
Ułatwia nawigację oraz pomaga sprawdzać poprawność rysunków. Pozwala tym samym pracować dokładniej i poświęcać mniej czasu na
identyfikację potencjalnych nieścisłości w schematach orurowania i aparatury kontrolno-pomiarowej.
Dynamiczne linie i komponenty.
Możliwość edytowania i manewrowania przy pomocy intuicyjnych uchwytów minimalizuje konieczność ręcznego dzielenia i łączenia linii
orurowania. Linie można tworzyć, przesuwać i przyciągać do odpowiedniego miejsca. Ich dzielenie odbywa się automatycznie, z zachowaniem
logiki połączeń. Po usunięciu komponentu linie łączą się automatycznie.
Etykiety, opisy i tagi KKS.
Etykiety i opisy w standardowych, branżowych formatach można łatwo tworzyć, autogenerować, edytować i dostosowywać do indywidualnych
potrzeb. Wystarczy przeciągnąć właściwości danych z Menedżera Danych do rysunku ze schematem orurowania i aparatury kontrolnopomiarowej – wyświetlą się jako automatycznie aktualizujące się opisy.
Zarządzanie danymi i generowanie raportów.
Oprogramowanie ułatwia tworzenie raportów, edycję, wymianę i udostępnianie informacji o projekcie oraz pozwala lepiej przewidzieć wpływ, jaki
na zarządzanie zmianami będzie miała aktualizacja danych zewnętrznych. Dane można eksportować do tabel na rysunkach oraz do różnych
formatów, na przykład Microsoft Excel.
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