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Infraworks ja Civil 3D labor
Autodeski tarkvara katsetamine instruktori juhendamisel
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INGMAR AIJA



USESOFT AS

IT konsultatsiooni ja müügi ettevõte
• Asutatud 1991a.
• 20 spetsialisti ning konsultanti.
• Projekteerimis- ja äritarkvara lahendused;

– Koolitused ja konsultatsioon;
– Ehituse- ning tootmise andmete juhtimine ja 

visualiseerimine;
– IT tugiteenused.



INGMAR AIJA

Usesoft AS - Autodeski poolt atesteeritud instruktor
InfraBIM - konsultant

• Haridus: Eesti Maaülikool, veemajandus, MSc
• Ingmar on InfraBIM OÜ konsultant ja juhatuse liige. 

Ettevõte on spetsialiseerunud suuremõõtmeliste
taristu alaste projektide visualiseerimisele.

• Samuti on ta töötanud projekteerijana ning on ka 
veel tänasel päeval Autodesk tarkvara konsultant.

• Ingmar on nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti
taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas
tegutsejaid kasutama Civil3D tarkvara.



AUTOCAD CIVIL 3D

AutoCAD Civil 3D on töövahend inseneridele teede, 
detailplaneeringute, geodeesia, keskkonnarajatiste jms 
projekteerimiseks. 

Võimaluste hulka kuuluvad mitmed maastiku ja rajatiste 
modelleerimisvahendid, georuumilised ja sadevete 
analüüsid, mahtude arvestus, dünaamilised mullatööde 
kalkulatsioonid jpm.



AUTODESK INFRAWORKS 

Autodesk InfraWorks on infravaldkonna disaini- ja 
planeerimisplatvorm, mis võimaldab infomudeleid 
reaalses kontekstis nii luua kui ka hallata. 

Peamisteks funktsioonideks on seejuures maa-ala ja 
teede- ja rajatiste koondmudelis planeerimine ja 
eskiistasemel modelleerimine ning seeläbi erinevate 
võimalike lahenduste kontseptsiooniline simuleerimine 
ja visualiseerimine.



LABORI KAVA

Ootame laboratoorsele tööle geodeete, planeerijaid ja taristu projekteerijaid, kes soovivad tarkvara oma käega 
proovida.

• Laboratoorse töö käigus tutvume põgusalt tarkvara töökeskkonnaga ning vaatame, mis on esimesed sammud 
infra-mudeli loomiseks. 



Kuidas edasi?
Tarkvara ja koolitused



Autodesk
InfraWorks

Autodesk
AutoCAD Civil 3D

Litsents 1 aastaks
2 520€ + km

Litsents 1 aastaks
1 895€ + km

Autodesk
AEC Collection

Litsents 1 aastaks
3 230€ 2 907€ + km

TARKVARA
Sisaldab 50+ tarkvara
seejuures ka Civil 3D ja 
Infraworks



Civil 3D 
baaskursus

Mahuarvutused Civil3D 
tarkvaras

18. Juuni 2020, 1 päev
240€ +km

2.,3.,4. juuni 2020, 3 päeva
504€ +km

InfraWorks
baaskursus

17. juuni 2020, 1 päev
160€ +km

KOOLITUSED



Registreeru
Koolituste osalustasu mai lõpuni -20%, sooduskood LABOR20
usesoft.ee/koolituskalender



Küsimused ja lisainfo
Ingmar Aija
Usesoft AS/ InfraBIM OÜ 
ingmar@infrabim.ee
+372 5663 1133


