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Renderfarma
Renderfarma została zrealizowana w ramach projektu „Park Technologiczny - Miasteczko
Multimedialne”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.3.

Renderfarma daje możliwość szybkiego generowania sekwencji obrazów końcowych
współczesnej animacji trójwymiarowej i efektów wizualnych. Renderfarma wspiera czołowe silniki
renderujące oraz oprogramowanie do grafiki 3d i postprodukcji. Bardzo duża moc obliczeniowa znacząco
skraca czas oczekiwania na gotowy materiał pozwalając na efektywniejszą pracę.
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Renderfarma w MMC Brainville
Nasza renderfarma została stworzona z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.
Wszystkie serwery znajdują się w naszej siedzibie, dzięki czemu możemy skutecznie i łatwo zarządzać zasobami.
Wszystkie zadania realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę przywiązującą szczególną uwagę
do zapewnienia bezpieczeństwa danych. Naszym priorytetem jest profesjonalizm i wysoka jakość usług, dlatego też
podchodzimy do każdego projektu indywidualnie, tak by zapewnić Państwu najlepsze rezultaty w krótkim czasie.

Specyfikacja renderfarmy
100 dwuprocesorowych rendernodów opartych na procesorach Intel Xeon E5-26xx v3
ponad 2000 fizycznych rdzeni obliczeniowych
128GB pamięci na każdy rendernode
Ponad 10000 Gigaherców fizycznej mocy obliczeniowej

Oprogramowanie renderfarmy (m.in. )
Nvidia Mental Ray
Chaos Group V-Ray
Solid Angle Arnold
Mantra Renderer
Next Limit Maxwell Renderer
Blender Cycles

Wspierane oprogramowanie (m.in. )
Autodesk 3ds Max
Autodesk Maya
Autodesk Softimage
SideFX Houdini Fx
Cinema 4D
Blender

Specyfikacja techniczna oraz pełna lista oprogramowania: www.brainville.pl/laboratoria

Renderfarma dzięki swojej dużej mocy obliczeniowej pozwala na szybką realizację
zaawansowanych projektów multimedialnych.
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Laboratoria dostępne w MMC Brainville

Grafika 2D i 3D

Skan 3D & Druk 3D

Animacja & VFX

Motion Capture

Kolor korekcja

Studio TV
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Studio Dźwiękowe

Oferta cenowa
Podstawowym założeniem wyceny usług Parku Technologicznego MMC Brainville jest tworzenie
oferty cenowej na poziomie nie wyższym niż średnia rynkowa, a dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw - poniżej średniej rynkowej. Ważnym aspektem oferty jest możliwość udzielenia pomocy
de minimis, zgodnie z par. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009r.
w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków
innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Oferta tworzona jest w oparciu o indywidualne potrzeby kontrahenta, wynikające
z wcześniejszych ustaleń.

Zainteresowanych wynajmem lub usługami prosimy o kontakt:

Dział Sprzedaży:

Dział IT:

Biuro:

tel. kom. 795 840 840
tel. kom. 796 840 840
tel. +48 18 53 13 561

Leszek Skocki
lskocki@brainville.pl
tel. +48 18 53 13 666
tel. kom. 605 650 214

biuro@brainville.pl
tel. +48 18 53 13 550
fax +48 18 53 13 555
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