Navrhněte každý detail
v aplikaci AutoCAD
Jde-li vám o nejvyšší přesnost a kvalitu, zvolte si AutoCAD

Navrhujte s jistotou v aplikaci AutoCAD 2016
Vytvořte přesnější, podrobnější výkresy v ještě kratším čase
v nejdůvěryhodnější aplikaci pro navrhování na světě
Co je nového
• Ohromující zobrazení umožňuje
jasněji zobrazovat výkresy.
• Inteligentní kótování vám
pomůže s tvorbou přesných
zaměření.

Výhody
• Vylepšená PDF jsou menší
a lépe prohledatelná.
• Koordinační model
vám pomůže navrhovat
v rámci kontextu.

• Komunikujte přesvědčivě
s integrovanými 3D rendrovacími
nástroji.
• Chraňte návrhové informace
s technologií TrustedDWG™.

Tvořte úchvatné návrhy

AutoCAD Desktop Subscription

Navrhujte a vizualizujte prakticky jakýkoli koncept
pomocí 3D nástrojů pro volné navrhování:
• Vdechněte svým nápadům život s grafikou
pro prezentace a 3D tiskem.
• Umístěte své návrhy do skutečného prostředí
s koordinačními modely a naskenovanými mračny
bodů.

Pronájmy aplikace AutoCAD přinášejí přístup
k nejnovějším aktualizacím a verzím po zvolené
časové období, pomáhají snížit vstupní investici
a naplnit požadavky projektu:
• Udržujte vždy aktuální software s nejnovějšími
verzemi a automaticky získávejte aktualizace.
• Získejte technickou podporu od Autodesku
k nastavením – pomůže vám s rychlým
zprovozněním.
• Přistupujte k nástrojům pro projektovou
spolupráci Autodesk® A360 a získejte 25 GB
cloudového úložiště.
• Užijte si flexibilních licenčních práv a možnosti
přidat či ubrat licence v závislosti na jejich
vytížení.*

Připravujte přesnou dokumentaci
Urychlete tvorbu dokumentace díky automatizaci
běžných úkolů a zjednodušení pracovních postupů:
• Vytvářejte výrobní dokumentaci automaticky
z 3D modelů aplikace AutoCAD®.
• Pracujte rychleji s chytřejšími nástroji, jako jsou
inteligentní kótování a vylepšená PDF.

Přizpůsobte si aplikaci
AutoCAD si můžete nakonfigurovat v míře,
kterou jste ani nepovažovali za možnou:
• Přizpůsobte AutoCAD svým jedinečným
potřebám aplikacemi z Autodesk Exchange.
• Dostávejte upozornění na nežádoucí změny
systémových proměnných s nástrojem
Sysvar Monitor.

Rychleji komunikujte
Spolupracujte s kolegy díky propojeným
technologiím pro navrhování:
• Pomozte zajistit kompatibilitu a spolehlivost
formátů dat s technologií TrustedDWG.
• S dílejte hypertextové odkazy z aplikace AutoCAD
do PDF prohlížeček díky vylepšeným PDF.
• P ropojte své pracovní postupy s integrovanými
řešeními pro stolní počítač, cloud i mobilní
zařízení.

Vezměte své výkresy kamkoli
s mobilní aplikací AutoCAD 360
Co je to AutoCAD 360?
Vezměte své výkresy z aplikace AutoCAD kamkoli
s touto bezplatnou,** snadno použitelnou mobilní
aplikací pro prohlížení i revize.
AutoCAD 360 přináší:
• Možnost prohlížet, upravovat a sdílet výkresy
z aplikace AutoCAD.
• Zjednodušené revize, stávající dokumentaci
i kontroly a schvalování návrhů přímo v terénu.
• Integrované nástroje pro sdílení, které umožňují
uživatelům aplikace AutoCAD 360 spolupracovat
na výkresech v reálném čase.
• Možnost přistupovat k výkresům kdykoli
a odkudkoli s integrovaným cloudovým
úložištěm.†
Na webu www.autocad360.com najdete další
informace – a také si zde můžete stáhnout mobilní
aplikace pro iOS a Android.

• Přistupujte k souborům prakticky
odkudkoli díky aplikaci Autodesk®
A360.
• Přizpůsobte si software díky
aplikacím z Autodesk® Exchange.

Propojte své návrhy už od počátku

• Autodesk® AutoCAD® 2016 zahrnuje
nové i vylepšené funkce pro stavitelství
– od stavebních konstrukcí přes
infrastrukturu po průmyslovou výstavbu.
Následující funkce usnadňují koordinaci,
tvorbu a přípravu dokumentace vašich
návrhů:
Koordinační model:
• Připojte a zobrazte modely z Autodesk®
Navisworks® a Autodesk® BIM 360™
Glue® přímo v prostředí aplikace
AutoCAD.
• Vyhněte se možným konfliktům díky
odkazování vašich návrhů na modely
v aplikaci Navisworks.
• Využijte široké podpory formátů aplikace
Navisworks a přeneste modely z jiných
řešení do aplikace AutoCAD.
Mračna bodů:
• Vytvořte výkresy stávajícího stavu
z mračen bodů.
• Získejte svůj půdorys přímo z řezu
mračnem bodů.
• Zarovnejte automaticky uživatelský
souřadný systém (UCS) s mračnem bodů
díky dynamickému UCS.
• Využijte funkce uchopování objektů pro
uchopení hran, rohů či středových os
v geometrii mračna bodů.
Vylepšená PDF:
• Podělte se o své návrhy ve formátu PDF
na všech platformách díky exportu do
PDF a možnostem podložení v aplikaci
AutoCAD.
• Tvořte rychleji dokumentaci s menšími,
lépe prohledatelnými a reagujícími PDF.

Nové a vylepšené funkce
Ohromující zobrazení
Vizuální vylepšení pomáhají lépe zobrazovat vaše
výkresy. Čitelnost se zlepšila díky opravdovým
křivkám namísto segmentů úseček.
Inteligentní kótování
Automaticky vytvářejte přesná zaměření.
Umístěte kurzor nad vybranými objekty
a získáte náhled kóty.
Vylepšená PDF
PDF jsou menší, chytřejší a lépe prohledatelná.
Připojování PDF souborů do výkresů je rychlejší.
Koordinační model
Navrhujte v kontextu stávajících BIM modelů.
Připojte a zobrazte modely z aplikace
Navisworks a BIM 360 Glue přímo v prostředí
aplikace AutoCAD.
Sysvar Monitor
Zabraňte nechtěným změnám v nastavení
systému. Získejte upozornění na změny
vašich nastavení, které by mohly ovlivnit
vaše navrhování.
Nástroje zvyšující produktivitu
Pracujte s textem jako v textovém editoru,
včetně stylů, automatických odrážek,
horního i dolního indexu.
Mračna bodů
Zorientujte přesněji vaši práci s mračny bodů.
Začněte se zkušební verzí aplikace
AutoCAD:
www.autodesk.cz/products/autocad/free-trial

Chraňte své návrhy s technologií
TrustedDWG
Do vývoje svých návrhů už jste investovali
desítky, ne-li stovky tisíc korun. Chraňte integritu
svých návrhových dat během revizí s technologií
TrustedDWG. V aplikaci AutoCAD je integrovaná
a představuje originální, nejefektivnější
a nejpřesnější způsob, jak ukládat a sdílet
návrhová data.
Soubory TrustedDWG jsou vytvářeny s využitím
komplexní technologie, jež naprosto věrně
zachovává všechny prvky výkresu a vztahy mezi
nimi.
V každém souboru TrustedDWG je obsaženo více
než 30 let technologického vývoje. Vaše cenné
návrhy jsou tak zaručeně chráněny.

Rozšiřte možnosti aplikace
AutoCAD se sadou Autodesk
AutoCAD Design Suite 2016
Sada Autodesk® AutoCAD® Design Suite
přináší AutoCAD, Autodesk® AutoCAD®
Raster Design a řešení pro vizuální
komunikaci.
AutoCAD Design Suite obsahuje
AutoCAD – a navíc:
Autodesk® AutoCAD® Raster Design 2016
Importujte stávající a starší návrhové
informace z téměř jakéhokoli zdroje
– včetně papírových a skenovaných výkresů
– a převádějte je na soubory
AutoCAD DWG™.
Autodesk® Showcase® 2016
Proměňujte modely z aplikace AutoCAD
v ohromující prezentace rendrované ve 3D.
Autodesk® 3ds Max® 2016
(Součást edic Premium a Ultimate.)
Využívejte software, ve kterém vznikají
hollywoodské filmy a fotorealistické
vizualizace.
Autodesk® Alias® Design 2016
(Součást edice Ultimate.)
Přidejte do své sady nástrojů špičkové
funkce pro povrchové úpravy a ty nejlepší
modelovací funkce ve své třídě.

S aplikací AutoCAD pracuji už 25 let.
A pořád jsem z ní nadšený.
–Shaun Bryant
Majitel
CADFMconsultants

Více informací a nákup
Vyberte si ze specializovaných prodejců po celém světě, kteří dokonale znají produkty
společnosti Autodesk, důkladně rozumějí vašemu odvětví a jsou schopni poskytovat
služby přesahující samotný nákup softwaru. Pro zakoupení licence produktu Autodesk
AutoCAD kontaktujte autorizovaného prodejce společnosti Autodesk. Nejbližšího
prodejce najdete na adrese www.autodesk.cz/reseller.

Autodesk Subscription
Autodesk® Subscription vám přináší více výhod díky výkonným cloudovým službám,
přístupu k nejnovějšímu softwaru, on-line technické podpoře či flexibilním licenčním
oprávněním.† Více informací najdete na adrese www.autodesk.cz/subscription.

A360
Cloudové prostředí Autodesk A360 poskytuje nástroje a služby rozšiřující navrhování
za hranice stolního počítače. Zjednodušte své pracovní postupy, efektivněji spolupracujte
a rychleji přistupujte ke své práci a sdílejte ji kdykoli a odkudkoli. Více informací najdete
na adrese www.autodesk.com/a360.

* V šechny výhody předplatného nejsou k dispozici u všech produktů ve všech jazykových verzích a/nebo
v geografických oblastech. Flexibilní licenční podmínky, včetně práv na předchozí verze a domácí použití,
podléhají určitým pravidlům.
** Bezplatné licence na software a/nebo cloudové služby společnosti Autodesk podléhají přijetí a dodržování
podmínek a pravidel licenční smlouvy nebo podmínek služby, dle platného znění, které doprovázejí tento
software nebo cloudové služby.
†

P řístup ke službám vyžaduje připojení k internetu a podléhá geografickým omezením stanoveným v podmínkách
služby.
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