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Ušetříte až polovinu svého času.
 
AutoCAD LT® 2007 představuje evoluci ve vytváření návrhů. 
Nejprodávanější produkt pro vytváření 2D návrhů na světě přichází  
ve své nové verzi s vylepšeními, která usnadní vaše každodenní úkoly  
a jejichž cílem je jediné – výrazně zvýšit vaši produktivitu.

Panely nástrojů
AutoCAD LT 2007 přináší vylepšené nástroje pro vytváření návrhů, 
které vám pomohou i v těch nejsložitějších situacích.  
Díky dynamickým blokům jsou těžkopádné knihovny bloků minulostí. 
V rámci jediného bloku můžete nyní uchovávat více jeho alternativ, 
stejně jako můžete měnit jeho geometrii i v průběhu vkládání 
do výkresu. Nástroje pro tvorbu bloků využívající technologie 
drag&drop vám usnadní vkládání parametrů i práci s novými  
či existujícími bloky. Při správě hladin pak oceníte zejména nástroje 
Express Tools, které výrazně sníží počet kroků potřebných k vykonání 
daného úkolu. Méně času, méně úsilí, méně práce – to jsou hlavní 
cíle nového AutoCADu LT 2007. 

Veškeré informace na jediném místě
Dynamické nástroje pro práci s objekty a funkce Heads-up DesignTM 
umožňují programu AutoCAD LT 2007 poskytovat uživatelům 
jednoduché uživatelské rozhraní pro práci s kótami a příkazy.  
Při vytváření či úpravách geometrie stačí zadat prostřednictvím 
grafického kurzoru veškeré potřebné údaje a program se již sám 
postará o vše ostatní. Díky těmto vylepšením se můžete nerušeně 
soustředit na svůj návrh. 

Spolupráce s ostatními aplikacemi
AutoCAD LT 2007 oceníte nejenom díky zvýšené produktivitě 
své práce, ale také díky jeho spolupráci s ostatními aplikacemi. 
AutoCAD LT 2007 je podobně jako AutoCAD® plně kompatibilní  
s formáty DWG, DWFTM a PDF – nemusíte se tak obávat problémů 
při sdílení svých návrhů. Ty tak můžete v plném rozsahu 
elektronicky publikovat jako jediný soubor ve formátu DWF, 
který následně distribuujete dále. Ostatní členové vašeho týmu 
pak mohou tento soubor tisknout nebo do něj prostřednictvím 
programu Autodesk® Design Review zanášet vlastní komentáře 
či revize. Díky této úrovni kompatibility má AutoCAD LT 2007 
všechny předpoklady pro to, stát se jedničkou pro práci i na 
rozsáhlejších projektech.

Více informací o využití programu AutoCAD LT 2007 pro zvýšení  
vaší každodenní produktivity naleznete  
na adrese  www.autodesk.cz/autocadlt.
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