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Zdokumentujte nápady
Dokumentujte své nápady a návrhy pomocí 
nástrojů a funkcí vytvořených s ohledem 
na efektivitu a přesnost
Ze standardních tvarů, jako jsou čáry, oblouky 
a kružnice, vytvářejte jednoduché i složité výkresy. 
Upravujte existující geometrii prostřednictvím 
příkazů pro protažení, kopírování, otočení a změnu 
měřítka. Přidávejte poznámky, včetně textu, kót 
a tabulek, které vám pomohou vyjádřit záměr 
s pomocí skutečných kót a technických detailů.

Efektivně upravujte a nově využívejte existující 
výkresy k postupnému vylepšování a posuzování 
variant návrhů. Používejte vyspělé nástroje 
jako jsou asociativní pole a dynamické bloky, 
pro usnadnění práce se změnami návrhů.

Spolupracujte s ostatními
Získejte špičkovou spolehlivost a stabilitu 
Vytvářejte výkresy s nejnovější technologií DWG 
a budete mít jistotu integrity dat při sdílení práce. 
Zvyšte produktivitu úsporou času, který jinak 
ztrácíte řešením problémů s poškozenými nebo 
nekompatibilními daty.

Začleňte externí soubory
Využívejte znovu stávající data a vytvářejte 
bohatší dokumentaci díky odkazování na externí 
informace od kolegů a klientů – například 
na soubory DWG, obrázky JPG a TIF, tabulky 
Microsoft® Excel®, soubory DWF™ a PDF (použité 
jako podklad ve vašich výkresech).

Využívejte kompatibilitu s aplikací AutoCAD
AutoCAD LT 2003 je plně integrován 
s ostatními softwarovými produkty společnosti 
Autodesk® a umožňuje tak snadno sdílet data 
se spolupracovníky a rozšiřovat vaše možnosti.

Rozšiřte možnosti stolního počítače
Díky integraci výpočetní kapacity a možností 
cloudových služeb Autodesk 360 v aplikaci 
AutoCAD LT můžete ukládat, revidovat a sdílet 
soubory, sledovat aktualizace souborů a zvát 
ostatní uživatele k připomínkování návrhů.

Sdílejte soubory v elektronické formě
Publikujte a sdílejte sady výkresů elektronicky 
– v jediném souboru DWF nebo PDF, který 
umožňuje rychlou a bezpečnou spolupráci.

Zvyšte produktivitu
Efektivně zdokumentujte návrhy 
Zlepšete produktivitu s funkcemi a nástroji, které 
snižují počet kroků potřebných při každodenní 
práci a tvorbě výkresů.

Opakovaně využívejte obsah
Ušetřete čas a standardizujte výkresy s pomocí 
bloků s dynamickými vlastnostmi, které umožňují 
zahrnout do jednoho bloku variabilní rozměry 
či pohledy. Získejte rychlý přístup k často 
používanému obsahu, jako jsou bloky, šrafy 
a příkazy, díky paletám nástrojů.

Přizpůsobte si pracovní prostředí
Zorientujte se rychle na obrazovce 
prostřednictvím nástrojů, které vám pomohou 
najít příkazy, zobrazit všechny otevřené výkresy 
a přecházet mezi různými částmi otevřeného 
výkresu. Optimalizujte si pracovní prostředí 
uspořádáním umístění a vzhledu příkazů podle 
svých potřeb a firemních norem.

Pracujte na platformě, které dáváte přednost
AutoCAD LT 2013 pro Mac s nativní technologií 
DWG má intuitivní rozhraní systému Mac OS® X, 
které využívá gesta Multi-Touch nebo zobrazení 
Cover Flow. Pracujte na platformě, která vám 
vyhovuje, díky flexibilním licenčním oprávněním 
s možností aktivovat verzi aplikace AutoCAD LT 
pro Windows nebo Mac bez ohledu na to, jakou 
verzi jste si koupili.

Aplikace AutoCAD 
LT® 2013 pro kreslení 
a přípravu detailů přináší 
na platformy Windows® 
i Mac® tvorbu 2D 
dokumentace, možnosti 
spolupráce a výkonné 
nástroje. Pracujte 
produktivněji díky 
intuitivním vylepšením 
funkcí a nejnovější 
technologii DWG™. 
Rozšiřte možnosti svého 
počítače díky cloudovým 
službám Autodesk® 360 
a spolupracujte s kolegy, 
ať jsou takřka kdekoli.

Vsaďte na produktivitu
Vyjádřete a představte ostatním 
své návrhové koncepty díky aplikaci 
AutoCAD LT 2013 pro kreslení 
a přípravu detailů.



Systémové požadavky

Uživatelé platformy Windows

Pro 64bitový AutoCAD LT 2013:
•	 Windows	7 Enterprise, Ultimate, Professional nebo Home Premium, 

Windows Vista (SP2 nebo novější), vč. edice Enterprise, Business nebo 
Ultimate, nebo Microsoft Windows XP Professional (SP2 nebo novější),

•	 AMD	Athlon	s	technologií	SSE2,	AMD	Opteron™	s	technologií	SSE2, 
Intel®  Xeon® s podporou Intel EM64T a technologií SSE2, nebo Intel 
Pentium 4 s podporou Intel EM64T a technologií SSE2,

•	 2 GB RAM,
•	 4 GB volného místa na disku pro instalaci,
•	 1 024 × 768 VGA displej se škálou barev True Color,
•	 Microsoft® Internet Explorer® 7.0 či novější,
•	 instalace	stažením,	nebo	z	DVD.

Uživatelé platformy Mac

ID modelu hardwaru: MacPro4,1 nebo novější; MacBookPro5,1 nebo 
novější (doporučujeme MacBookPro6,1 nebo novější); iMac8,1 nebo 
novější (doporučujeme iMac11,1 nebo novější); MacMini3,1 nebo novější 
(doporučujeme MacMini4,1 nebo novější); MacBookAir2,1 nebo novější; 
MacBook5,1 nebo novější (doporučujeme MacBook7,1 nebo novější):

•	 Mac	OS	X	10.7 nebo novější; Mac OS X 10.4.6,
•	 64bitový procesor Intel®,
•	 3 GB RAM (doporučujeme 4 GB),
•	 2,5 GB volného místa na disku pro instalaci (doporučujeme 3 GB),
•	 všechny	grafické	karty	na	podporovaném	hardwaru,
•	 1280 × 800 se škálou barev True Color (doporučujeme 1600 × 1200 se 

škálou barev True Color),
•	 polohovací	zařízení:	Apple® Mouse, Magic Mouse, Magic Trackpad, 

trackpad počítače MacBook Pro nebo myš kompatibilní s myší 
Microsoft,

•	 instalace	stažením,	nebo	z	DVD

Úplný přehled požadavků najdete na webu 
usa.autodesk.com/autocad-lt/system-requirements

Srovnávací tabulka verzí  
aplikace AutoCAD LT  

Funkce 2010 2011 2012 2013

Integrace se službou 
Autodesk 360*

√

Licenční oprávnění 
pro Windows a Mac   

√

Náhled pro úpravy 
vlastností*

√

Správce sad listů 
(projektů)  

√ √

Asociativní pole √ √

Automatické 
dokončování příkazů

√ √

Odstranění  
duplicitních objektů 

√ √

Multifunkční uzly √ √ √

Průhlednost objektů 
a hladin  

√ √ √

Podklad ze souboru 
PDF 

√ √ √ √

Podpora systému  
Mac OS X Lion    

√ √

Podpora systému 
Windows 7  

√ √ √

Podpora 64bitových  
operačních systémů  

√ √ √ √

* Pouze systém Windows

**  Bezplatné produkty podléhají podmínkám licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která je při stažení připojena k aplikaci.

*** Ne všechny výhody programu Subscription jsou k dispozici pro všechny produkty ve všech regionech. Prosím, obraťte se na svého 
obchodního zástupce nebo prodejce Autodesku pro více informací.

Autodesk, AutoCAD, AutoCAD LT, ATC, DWF a DWG jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc., 
ve Spojených státech a některých dalších zemích. Mac OS je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná ve Spojených státech a 
některých dalších zemích. Všechny ostatní názvy značek, produktů nebo ochranných známek náleží příslušným majitelům. Společnost Autodesk 
si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění pozměnit nabídku, specifikace a ceny svých produktů a služeb a nezodpovídá za typografické nebo 
grafické chyby, které se mohou v tomto dokumentu vyskytnout.

© 2012 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Více informací či nákup
Další informace o aplikaci AutoCAD LT® najdete 
na webu www.autodesk.cz/autocadlt.  
Stáhněte si zkušební verzi z webu  
www.autodesk.cz/autocadlt-trial. Vyhledejte 
prodejce na www.autodesk.cz/reseller.

Vzdělávací služby společnosti Autodesk
Autodesk nabízí studentům a pedagogům řadu 
různých zdrojů, které pomáhají zajistit, aby 
studenti byli připraveni na úspěšné kariéry 
návrhářů. Pedagogové mohou využívat software 
pro navrhování výukových programů i pomůcek, 
zatímco studenti mají přístup k bezplatnému** 
softwaru, školicím videím, soutěžím pro návrháře 
i zdrojům pro kariéru. Všichni mohou obdržet 
odborné rady v rámci školicích středisek 
Autodesku (Authorized Training Center, ATC®) 
a ověřit si své dovednosti díky certifikacím 
Autodesku. Více informací najdete na adrese 
www.autodesk.cz/vzdelavani.

Licenční program Autodesk Subscription
Předplaťte si AutoCAD LT. Autodesk® Subscription 
vám přináší výhody díky výkonným cloudovým 
službám, přechodu na nejnovější verze softwaru, 
on-line technické podpoře či flexibilním licenčním 
oprávněním.*** Další informace o programu 
Autodesk® Subscription najdete na adrese 
www.autodesk.cz/subscription.

www.autodesk.cz/autocadlt
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