
Gerencie por completo seu 
fluxo de trabalho do projeto à 
fabricação.



Permaneça no controle

Encontre dados de projeto em segundos, compartilhe com 
segurança as informações de seus Protótipos Digitais com 
membros da equipe ao redor do mundo e saiba como por quem 
e quando os projetos foram revisados, com o Autodesk Vault.

Parte da solução Autodesk® para Prototipagem 
Digital, o software Autodesk® Vault ajuda você a 
manter o rastreamento de todos os dados de seu 
projeto digital. Ele armazena e gerencia dados 
com segurança em um local central, ajudando as 
equipes a criar, compartilhar e reutilizar rapidamente 
informação sobre Prototipagem Digital. Com os 
produtos Autodesk Vault, você gasta menos tempo 
procurando arquivos e mais tempo criando projetos 
inovadores.

Conecte suas equipes
Melhore a produtividade com o suporte para 
projetos em equipe. A família de produtos Autodesk 
Vault deixa que você trabalhe em conjunto com 
outras pessoas, sem colocar em risco os dados do 
projeto. A funcionalidade de múltiplos usuários 
permite que você controle o acesso aos dados, 
permitindo que todo o seu grupo de trabalho—
desde gerentes até engenheiros e projetistas—
possam participar no processo do projeto. Você 
rastreia e gerencia todos os dados relacionados a 
cada protótipo digital a partir de uma localização 
central e segura. Como os softwares Autodesk® 
Vault Workgroup e Autodesk® Vault Professional se 
integram aos aplicativos de projeto Autodesk, fica 
mais fácil e rápido do que nunca gerenciar dados 
com precisão, desde o conceito até todo o processo 
de fabricação.

Produtividade aumentada
Você não precisa reinventar a roda. A família de produtos 
Autodesk Vault inclui ferramentas que ajudam você a 
reutilizar dados e minimizar o retrabalho, para que você 
possa desenvolver produtos rapidamente. Em vez de iniciar 
um modelo complexo ou um conjunto de traçados, reuse 
um protótipo digital semelhante, como um ponto de partida 
para um novo projeto. A família de produtos Vault melhora 
a produtividade com funções projetadas para ajudá-lo a 
rastrear, encontrar e organizar dados rapidamente. Pesquisas 
e atalhos salvos aceleram a procura de dados, enquanto 
ferramentas de produtividade permitem a você manipular 
arquivos de projeto sem quebrar as ligações com aplicativos 
específicos. Ferramentas de organização de dados permitem 
que você

controle propriedades de indexação e acesso em todos 
os tipos de arquivos, para que você possa melhorar o 
compartilhamento e a pesquisa de dados com base em 
conjuntos de propriedades. 

Controle de revisões
Para fazer alterações, não é preciso interromper seu 
fluxo de trabalho: você pode controlá-las no projeto 
a partir de seu aplicativo de projeto. Tanto o Vault 
Workgroup como o Vault Professional capturam o 
histórico do projeto, para que você possa prosseguir 
com seu trabalho, ou reverter para uma versão 
anterior se for necessário.
Use a família de produtos Vault para assegurar, 
liberar e rastrear revisões de dados—transferindo 
acesso aos membros da equipe somente para as 
revisões corretas dos arquivos. Com os produtos 
Autodesk Vault, você mantém o de seu processo 
de Prototipagem Digital através do projeto e até o  
processo de produção.

Recursos de gerenciamento de dados
A família de produtos Autodesk Vault acelera os ciclos 
de desenvolvimento e otimiza seu investimento em 
dados de projeto com recursos que ajudam você 
a organizar, gerenciar e rastrear projetos chave e 
gerenciar liberações.

Você enfrenta esses problemas?
• Encontrar revisões passadas para imprimir ou 

visualizar é difícil, quase impossível.
• As pessoas na equipe frequentemente, 

acessam desenhos que não estão liberados, 
levando a erros dispendiosos na fabricação.

• A adoção e a conformidade da empresa e 
com os padrões da indústria têm sido um 
grande desafio.

• Coletar as revisões “corretas” dos desenhos 
como um conjunto para impressão de lotes 
de um trabalho é muito tedioso, consome 
tempo e é propenso a erros.

Família de produtos Vault:
Menos administração de dados.
Mais inovação em produtos.
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Família de produtos Vault:
Autodesk Vault Workgroup

O software de gerenciamento de dados Autodesk 
Vault Workgroup ajuda a aumentar a produtividade 
e acelerar os tempos do ciclo do projeto, facilitando 
a criação e o compartilhamento de informações 
sobre a Prototipagem Digital em todos os grupos de 
trabalho. Ele inclui funcionalidades para gerenciar, 
pesquisar e reutilizar dados, controlar a revisão, a 
administração e as configurações simples.

Autodesk Vault Professional

O Autodesk Vault Professional é o mais abrangente 
produto para gerenciamento de dados oferecido 
pela Autodesk. Inclui todas as funcionalidades do 
Vault Workgroup, com a adição de funcionalidades 
para rastrear pedidos de modificação de engenharia, 
gerenciar listas técnicas, e realizar intercâmbio de 
dados com outros sistemas da empresa.

Os produtos Autodesk Vault ajudam grupos de trabalho de projeto 
e engenharia a gerenciar informações sobre a Prototipagem 
Digital, para que eles possam liberar e revisar projetos com mais 
eficiência.



Saiba mais ou adquira o software
Tenha acesso a especialistas de todo o mundo, que podem fornecer experiências sobre 
o produto, um entendimento profundo de sua indústria e valor agregado aos softwares. 
Para obter a licença do software Autodesk Vault, entre em contato com um Revendor 
Autorizado Autodesk. Localize um revendedor próximo de você em
http://www.autodesk.com.br/reseller.

Autodesk Education
A Autodesk oferece a estudantes e educadores uma variedade de recursos para ajudar a 
assegurar que os estudantes estejam preparados para desenvolver carreiras de projeto 
com sucesso, incluindo o software gratuito*, cursos, materiais de treinamento e outros 
recursos. Qualquer pessoa pode obter um guia especializado no site Autodesk Authorized 
Training Center (ATC®), e validar a capacitação com o Autodesk
Certification. Saiba mais em  http://www.autodesk.com.br/education.

Autodesk Subscription
Assine o Autodesk® Maintenance Subscription para o Autodesk Vault. A manutenção da 
assinatura oferece a você vantagens como atualizações das versões de software mais 
recentes, direitos de licença flexíveis, serviços em nuvem poderosos e suporte técnico.** 
Saiba mais em http://www.autodesk.com.br/subscription/overview.

Autodesk 360
A estrutura Autodesk® 360 com base em nuvem oferece ferramentas e serviços 
para estender o projeto além do desktop. Otimize seus fluxos de trabalho, colabore 
efetivamente e acesse e compartilhe rapidamente seu trabalho a qualquer hora, de 
qualquer lugar.  Aprenda mais em   http://www.autodesk.com.br/360-cloud

*Os produtos gratuitos estão sujeitos aos termos e condições do contrato de licença de usuário final que acompanha o 
download deste software. 
 
**Os benefícios da assinatura não estão disponíveis para todos os produtos em todos os idiomas e/ou regiões. Os termos de 
licença flexível, incluindo direito de versão anterior e uso doméstico, estão sujeitos a determinadas condições. 
 
Autodesk, o logotipo Autodesk, AutoCAD e ATC são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Autodesk, Inc., e/ou 
suas subsidiárias e/ou filiais nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todos os outros nomes de marca, nomes de produto ou 
marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. A Autodesk reserva-se o direito de alterar produtos e oferecer 
serviços, especificações e preços a qualquer momento, sem aviso, e não se responsabiliza por erros tipográficos ou gráficos que 
possam aparecer neste documento. © 2014 Autodesk, Inc. Todos os direitos reservados.

A Prototipagem Digital da Autodesk é uma maneira inovadora para 
você explorar suas ideias antes mesmo de elas serem incorporadas. Esta 
é uma solução para que os membros da equipe colaborem em todas 
as disciplinas.  É uma forma empresas de todos os setores e tamanhos 
obterem os melhores produtos no mercado mais rápido do que nunca. 
Desde o conceito do projeto, fabricação e Marketing em diante, a 
Prototipagem Digital da Autodesk agiliza o processo de desenvolvimento 
do produto do início ao fim.


