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Vyšší produktivita. 
Kratší časové prodlevy.
AutoCAD® 2006, celkově již 20. verze programu AutoCAD, 
přichází se spoustou zlepšení, která vás přesvědčí, že 
produktivita má v každodenní práci své neodmyslitelné místo.

Nové inteligentní bloky
Čím rozsáhlejší se knihovny 
bloků stávají, tím nepřehlednější 
jsou. S dynamickými bloky 
můžete spojit více variací do 
jednoho bloku a výrazně tak 
zpřehlednit knihovny. Geometrii 
bloků můžete měnit jak 
v průběhu jeho vkládání 
do knihovny, tak i po vložení. 

Vylepšené úchyty
Nové vlastnosti úchytu umožňují 
protahování, převracení, rotaci 
nebo zarovnávání bloků.

Práce s bloky
Funkce uchop-a-táhni 
usnadňuje vkládání nových 
parametrů a nastavených 
akcí.

Ovládání viditelnosti objektů
Rozbalovací nabídky se 
seznamem objektů umožňují 
vybírat variace podobných 
bloků.



Vytváření tabulek z bloků
Nový průvodce umožňuje načíst vlastnosti 
vybraných bloků a vložit je do formátu 
předdefinované tabulky.

Vylepšené tabulky
Tabulky podporují součty, průměry, 
počty záznamů na úrovni řádků i sloupců 
a standardní aritmetické výrazy založené 
na hodnotách buněk.

Migrace
Nové rozhraní umožňuje snadný import 
dat a přizpůsobitelnost nabídek panelů 
s nástroji. 

Palety nástrojů
Palety nástrojů umožňují rychlejší přístup 
k obsahu, šetří místo na obrazovce 
a pomáhají tak efektivněji sjednotit celkový 
chod projektu.

Revize poznámek
Značky ve formátu Autodesk® DWF™ 
(Design Web Format™) urychlují revize 
a úpravy návrhů.

Dynamický vstup
Nové kóty nebo možnosti 
příkazů můžete zadávat 
přímo do grafického kurzoru; 
takto opravené hodnoty se 
následně zobrazí v geometrii 
výkresu.

Správce sady listů
Sady souvisejících výkresů je možné 
snadno vytvářet, organizovat, 
prohledávat a publikovat.

Šrafování
K vyšrafování více oblastí vystačí 
jediný příkaz – stačí přidat nebo 
odebrat ohraničení a nechat program 
automaticky vypočítat oblasti, které 
mají být vyšrafovány. 

Grafický kalkulátor QuickCalc
Nová funkce nazvaná QuickCalc vám 
dovolí soustředit se na návrh díky 
zabudovanému grafickému rozhraní 
pro výpočty. Výpočtové operace 
můžete provádět v různých jednotkách 
(např. architektonických, vědeckých, 
…) nezávisle na aktuálním nastavení 
jednotek výkresu.

Připravte se 
na novou 
produktivitu.

„Domníval jsem se, 
že AutoCAD je již 
na konci své vývojové 
etapy. Chci říct – co více 
by mohl CAD systém 
ve 2D po dvaceti letech 
vývoje ještě nabídnout? 
Myslím, že Autodesk 
dokázal, že tyto možnosti 
nejsou ještě zdaleka 
vyčerpány.“
—Martyn Day

Redaktor 
AEC Magazine
MCAD Magazine

Efektivní práce každý den
Mezi nápadem a jeho realizací se nachází 
mnoho každodenních úkolů, které rozhodují 
o úspěchu či neúspěchu. AutoCAD 
2006 přináší mnoho způsobů, jak zvýšit 
produktivitu vaší práce a zajistit tak 
uskutečnitelnost vašeho nápadu. Práce s bloky 
se stala výrazně rychlejší a efektivnější. Nyní 
se můžete soustředit na své nápady, nikoliv na 
způsob, jak je převedete do digitální podoby. 
AutoCAD 2006 byl navržen dle připomínek 
z praxe získaných od uživatelů předchozích 
verzí. V porovnání s předchozí verzí dosahuje 
nový AutoCAD 2006 o 52 %* nižší velikosti 
souborů a lepší práce se sadami výkresů. 
Jedná se o nejlepší verzi programu AutoCAD, 
která byla nabízena.

*Měření byla prováděna v prostředí se sledovaným provozem na síti. 
Výsledky jsou rámcové a mohou se v praxi lišit. Informace o produktu 
a jeho specifikace podléhají změnám bez nutnosti jejich oznamování. 
Autodesk poskytuje tyto informace bez záruky jakéhokoliv druhu.



Standard 
v produktivitě 
i podpoře.

Buďte vždy o krok vpřed
Díky službě Autodesk® Subscription získáte 
okamžitý přístup k nejnovějším verzím, 
pomáhá zajistit aktuálnost vašich produktů 
a jasně definuje výši vašich investic 
do budoucna. Jedná se o nejsnadnější 
a nejefektivnější způsob, jak mít k dispozici 
neustále ty nejnovější vývojové nástroje. 
Podrobné informace o tomto programu, 
včetně specifikace jeho výhod, najdete na 
www.autodesk.cz/subscription.

Sdílejte projektové návrhy správně
Program Autodesk® DWF™ Composer zvyšuje 
rychlost, efektivitu a finanční náročnost 
revizí 2D i 3D návrhů. Jelikož formát DWF 
dokáže pracovat s údaji obsaženými 
v originálním výkresu, představuje ideální 
způsob pro výměnu dat mezi členy týmu, 
kteří prostředí CAD nepoužívají. Díky plné 
integraci s ostatními produkty umožňuje 
Autodesk DWF Composer provádět zanášení 
poznámek a dalších změn přímo v programu 
AutoCAD bez nutnosti opětovného zadávání 
těchto informací.

Naší hlavní prioritou je usnadnit vám práci
Vaše pracovní výkonnost se může s pomocí 
programů Autodesk a autorizovaných 
prodejců (Autodesk Authorized Systems 
Center nebo Authorized Reseller) výrazně 
zvýšit. Autorizovaný prodejce má dostatečné 
vědomosti, aby vám poskytl potřebné 
technické informace o produktech, poradil 
vám s řešením vašich potřeb a následně vám 
zajistil i poprodejní servis a odpovídající 
technickou podporu. Seznam autorizovaných 
prodejců naleznete na 
www.autodesk.cz/reseller.

Více informací o programu AutoCAD 
naleznete na www.autodesk.cz/autocad.

O demoverzi programu AutoCAD 2006 
můžete požádat autorizovaného prodejce 
– seznam naleznete na 
www.autodesk.cz/reseller.

Autodesk, AutoCAD, Design Web Format a DWF jsou registrovanými ochrannými známkami nebo 
ochrannými známkami společnosti Autodesk, Inc. na území USA a ostatních zemí. Veškeré názvy 
značek, produktů nebo ochranných známek náleží jejich příslušným vlastníkům. Autodesk si 
vyhrazuje právo měnit nabídku produktů a jejich specifikace bez předchozího upozornění a zříká se 
zodpovědnosti za typografické či grafické chyby, které se mohou v tomto dokumentu vyskytnout.
© 2005 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena. 000000000000115025
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