Zrychlete kreslení a navrhování s aplikací AutoCAD LT
Sdílejte přesnou dokumentaci s novými výkonnými nástroji
Co je nového
• Zobrazte své výkresy jasněji díky
funkci ohromujícího zobrazení.
• Vytvářejte přesná zaměření
s inteligentním kótováním.

Výhody
• Dokončujte projekty rychleji
a s menšími soubory díky
vylepšenému PDF.
• Zabraňte nechtěným změnám
s nástrojem Sysvar Monitor.

• Zrychlete kreslení s chytřejšími
uživatelskými nástroji.
• Uchovejte své návrhy
s technologií TrustedDWG™.

Špičkový software pro kreslení

AutoCAD LT Desktop Subscription

Vytvořte své nejlepší výkresy s aplikací
Autodesk® AutoCAD LT®, profesionální volbou
pro 2D kreslení. Sdílejte svou práci s jistotou
díky spolehlivé technologii TrustedDWG.
Vytvářejte detailní výkresy s nástroji pro
maximální zvýšení produktivity. Spolupracujte
s ostatními díky propojeným softwarovým
řešením Autodesk® AutoCAD® pro stolní
počítač, cloud i mobilní zařízení.

Zvolte si pronájem, který vám zpřístupní
nejnovější aktualizace a verze po zvolené
časové období, pomůže snížit vstupní investici a naplnit požadavky vašeho projektu.
Desktop Subscription obsahuje:

Produktivita
Chytřejší nástroje pro 2D kreslení zvyšují efektivitu i přesnost vaší práce a omezují na minimum
opakující se činnosti.
Kompatibilita
Soubory vytvořené s technologií TrustedDWG
jsou 100% kompatibilní s dalšími produkty od
Autodesku.
Spolehlivost
AutoCAD LT je založen na softwarové technologii AutoCAD, platformě pro navrhování, které
důvěřují miliony profesionálů již více než 30 let.

• Přistupujte k souborům na dálku
se službou Autodesk® A360.
• Zdokumentujte své návrhy
s robustními 2D funkcemi pro
přípravu detailů.

Vylepšená kreslicí plocha
Vytvářejte přehlednější a přesnější návrhy
s bohatším kontextem:
• Výraznější 2D čáry zdůrazňují detaily ve výkresech a nechávají je vyniknout.
• Plynulejší 2D křivky zlepšují čitelnost a usnadňují
pochopení vašich návrhů.
• Získejte lepší celkový přehled s funkcí slábnutí čar.
• Předvídejte lépe výsledky a minimalizujte počet
rušených operací díky náhledu prováděného
příkazu.

• ždy aktuální software s pravidelnými
aktualizacemi a každoročním přechodem
na novou verzi.
• Technickou podporu, včetně přístupu na
komunitní fórum.
• Přístup k nástrojům pro projektovou
spolupráci A360 a 25 GB cloudového
úložiště.
• Flexibilní licenční práva a možnost přidat
či ubrat licence v závislosti na jejich
vytížení.*

Na aplikaci AutoCAD LT se mi líbí, že vaše
návrhy jsou přesné do posledního písmenka.
–Julee Wolverton
Architekt-krajinář
Julee Wolverton Landscape

Nové nástroje pro produktivní práci
Představujeme vám výkonné nástroje pro zvýšení
produktivity, které vám pomohou s přípravou
přesných, snadno upravitelných a opakovaně
využitelných technických výkresů:
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.
Sysvar Monitor
Zabraňte nechtěným změnám v nastavení
systému. Získejte upozornění na změny
vašich nastavení, které by mohly ovlivnit vaše
navrhování.
Začněte se zkušební verzí aplikace
AutoCAD LT:
www.autocadlt.cz

Chraňte své návrhy s technologií
TrustedDWG
Chraňte návrhové informace s technologií
TrustedDWG, jedním z nejpřesnějších způsobů
pro ukládání návrhových dat. AutoCAD LT
využívá technologie TrustedDWG pro zachování integrity vašich návrhů během revizí.
TrustedDWG je nejlepším způsobem, jak uchovávat a chránit návrhy.

Vezměte své výkresy kamkoli díky
mobilní aplikaci AutoCAD 360
Co je to AutoCAD 360?
Vezměte své výkresy z aplikace AutoCAD LT
kamkoli s sebou s touto bezplatnou**, snadno
použitelnou mobilní aplikací pro prohlížení i revize.
AutoCAD 360 přináší:
• Možnost prohlížet, upravovat a sdílet výkresy
z aplikace AutoCAD LT.
• Zjednodušené revize, stávající dokumentaci
i kontroly a schvalování návrhů přímo v terénu.
• Integrované nástroje pro sdílení, které
umožňují uživatelům aplikace Autodesk®
AutoCAD® 360 spolupracovat 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.

Profesionální dokumentace
Vaše výkresy z aplikace AutoCAD LT jsou víc
než pouhé čáry a oblouky na kreslicí ploše.
Přidáte-li poznámky a kóty, z vašich nápadů se
se stává profesionální dokumentace. Protože se
dokumentace nachází v centru dění každého
z vašich projektů, zaslouží si velkou pozornost.
To je důvod, proč produkty AutoCAD nabízejí
špičkové nástroje pro tvorbu dokumentace již víc
než 30 let. Profesionální návrháři z celého světa při
tvorbě dokumentace důvěřují aplikaci AutoCAD LT.
Více než 80 % profesionálních návrhářů předává
projekty ve formátu DWG™. A více než 92 % používá
CAD při tvorbě svých návrhů. S aplikací AutoCAD
LT můžete své projekty dokončovat rychleji a
efektivněji – s chytřejšími nástroji pro tvorbu
dokumentace. Při velmi krátkých termínech je
načasování vším. Objevte nový AutoCAD LT už dnes.
Zde si můžete přečíst kompletní AutoCAD Peddie
Research Study:
www.autodesk.com/peddie_research_study

* Všechny 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.
† Přístup ke službám vyžaduje připojení k internetu a podléhá geografickým omezením stanoveným v podmínkách služby.
Autodesk, logo Autodesk, AutoCAD, AutoCAD LT, DWG a TrustedDWG jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Autodesk, Inc., a/nebo jejích poboček ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní názvy značek, produktů nebo ochranných
známek náleží příslušným držitelům. 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. © 2015 Autodesk,
Inc. Všechna práva vyhrazena.
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