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Autodesk Civil 3D

Gerealiseerd: 
Als civiele ingenieurs hun projecten, vanaf het 
onderzoek in de beginfase tot de uiteindelijke 
productie van de plannen, effi  ciënter willen 
handhaven, dan doen zij dat het beste met 
slechts één ontwerp- en tekenoplossing. Met 
Autodesk® Civil 3D® zijn projectcomponenten 
zoals wegen, oppervlakten, percelen en openbare 
nutsvoorzieningen op een slimme manier aan 
elkaar gekoppeld. Een wijziging op één plek wordt 
dus geüpdatet voor het hele project. Met Autodesk 
Civil 3D hebben uitgebreide teams van ontwerpers 
en tekenaars tevens toegang tot up-to-date project-
gegevens, zodat iedereen door alle projectfasen 
heen van alles op de hoogte blijft. Voor meer in-
formatie gaat u naar www.autodesk.nl/civil3D.

Idee:
Blaas een gemeenschap nieuw leven 
in door het gebruik van slechts één 
ontwerpoplossing, van begin tot einde.

Autodesk and Civil 3D are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. 
© 2007 Autodesk, Inc. All rights reserved. 

Bezoek de 
Autodesk stand
op standnr. 302

Leica Geosystems
Dé referentie voor 

meetsystemen in 
de bouw!

Ontdek onze:
- Laserafstandmeters (DISTO)
- Bouwlasers 
- Kabeldetectietools
- (Digitale) Waterpastoestellen
- Total Stations  
- Theodolieten 
- GPS / GNSS systemen
- Machinebesturingssystemen, ...

...en nog veel meer op  

onze INFRATECH 2007
stand nr. 314 in hal 3!

Leica Geosystems B.V. - Wateringen

leica.nl@leica-geosystems.com 


