Only One. AutoCAD.
Pracujte rychleji a odkudkoli se sadou oborově zaměřených
nástrojů a s webovými i mobilními aplikacemi.
Oborově zaměřené nástroje
• Zrychlete práci díky nástrojům
určeným pro architekturu,
strojírenství, TZB a další.
• Zvyšte kvalitu práce
s nástroji respektujícími
normy a předpisy.

Proč si pronajmout AutoCAD
• Zefektivněte pracovní
postupy napříč obory.
• Využívejte funkce a nástroje
přímo pro daný obor. Snadno
přistupujte ke knihovnám
s profesním obsahem.

• Navrhujte a kreslete
s nejnovějšími funkcemi
zahrnutými v aktuální verzi.*
• Užijte si větší mobility
s novými webovými**
a mobilními aplikacemi.†

Ty pravé nástroje pro práci

Sada nástrojů pro elektrotechniku

Předplatíte-li si AutoCAD, získáte přístup
k funkcím a oborově zaměřeným nástrojům,
které vám pomohou pracovat rychleji
a efektivněji než dříve. Navrhujte rychleji
s oborově zaměřenými funkcemi, které vám
umožňují:

Zvyšte produktivitu při navrhování
a dokumentaci elektrických ovládacích
systémů se specializovanými funkcemi
a více než 65 000 inteligentních elektrických
symbolů. Zrychlete navrhování schématických
diagramů, rozvržení panelů a podobně.

• Přistupovat ke knihovnám symbolů,
dílů a detailů.
• Automatizovat tvorbu poznámek,
vrstev a vlastností.
• Snadno vytvářet detaily, pohledy
z 3D modelů a rychle generovat
harmonogramy, přehledy a tabulky.
Sada nástrojů pro architekturu
Urychlete tvorbu architektonických náčrtů
a dokumentace s nástroji pro projekci
budov a více než 8000 inteligentními
architektonickými objekty. Automatizujte
půdorysy, řezy, pohledy a další.
Sada nástrojů pro strojírenství
Zrychlete navrhování výrobků díky
specializovaným konstrukčním nástrojům
a více než 700 000 inteligentních strojních
dílů, funkcí a symbolů. Zautomatizujte
úlohy, jako jsou generování strojních
součástí a tvorba kusovníků.

• Využijte oborově
zaměřené sady nástrojů.
• Mějte vždy aktuální
AutoCAD.

Sada nástrojů pro TZB
Navrhujte, projektujte a dokumentujte
technická zařízení budov efektivněji díky
specializovaným projekčním nástrojům
a více než 10 500 inteligentním strojním,
elektrickým a rozvodným objektům.
Navrhujte snadno potrubí, elektrické
rozvody a okruhy pro TZB.
Sada nástrojů pro 3D technologická zařízení
Tvořte efektivněji potrubní a systémová
schémata. Integrujte je do 3D modelů
technologických zařízení s pomocí
specializovaných nástrojů. Kreslete rychleji
rozvržení technologických zařízení,
schématické diagramy a podobně.

Sada nástrojů pro mapování
Zrychlete navrhování díky začlenění GIS
a CAD dat. Spravujte snadněji prostorová
data se standardizovanými datovými
schématy, automatizovanými pracovními
postupy a šablonami zpráv.
Sada nástrojů pro práci s rastry
Převádějte rastrové obrázky na objekty
DWG™ s nástroji pro převod rastrů do vektorů.
Snadno upravujte a čistěte rastrové obrázky
a převeďte je do vektorových výkresů ve
známém prostředí aplikace AutoCAD.

Pracujte kdykoli a kdekoli

Vylepšení 2D grafiky

Udržte si přehled nad projekty v terénu u klienta,
v kanceláři i na cestách. Předplaťte si AutoCAD
2019 a získejte přístup ke zcela nové webové
aplikaci i k vylepšeným nástrojům mobilní
aplikace. Své projekty a data můžete mít vždy
u sebe. Pracujte s návrhy, výkresy a daty
na libovolné platformě a napříč zařízeními.

Zvětšujte, zmenšujte a posunujte rychleji.
Nové ovládací prvky v dialogovém okně
pro výkon grafiky umožňují snadno
nastavit chování grafického výkonu ve 2D.

Webová aplikace AutoCAD
Webová aplikace AutoCAD, nový produkt
v rodině AutoCAD, vám poskytuje rychlý,
nepřetržitý přístup k aktuální dokumentaci.
Zobrazujte, vytvářejte a upravujte CAD výkresy
ve zjednodušeném webovém prostředí
na adrese web.autocad.com.
Mobilní aplikace AutoCAD
Pracujte s výkresy v terénu – klidně i offline.
Zobrazujte, vytvářejte a upravujte CAD
výkresy díky výkonným a snadno použitelným
nástrojům na libovolném mobilním zařízení.
Ukládejte na webu i mobilu
Ukládejte výkresy ze stolního počítače
k prohlížení a upravování z webových
a mobilních aplikací. Využívejte sdíleného
přístupu k nejnovějším výkresům z počítače,
webu i mobilních zařízení a pracujete
na souborech DWG odkudkoli.

Získejte nové a vylepšené funkce
Porovnání DWG
Snadno rozpoznejte a zdokumentujte grafické
rozdíly mezi dvěma revizemi výkresu nebo
xrefu. Použijte barevně rozlišenou grafiku
ke zvýraznění rozdílů mezi verzemi výkresů.

Sdílené pohledy
Sdílejte návrhy bez sdílení originálních
souborů. Využijte sdílených odkazů
k publikaci návrhových pohledů výkresu
ve webovém prohlížeči a přijímejte nazpět
komentáře už přímo do aplikace AutoCAD.
Pohledy a výřezy
Vložte kdykoli pojmenované pohledy do rozvržení, změňte měřítko nebo přesuňte výřez
výkresového prostoru. Vytvářejte rychle pohledy
na model – i když zrovna pracujete na rozvržení.

Výhody předplatného
Předplaťte si AutoCAD a získejte
flexibilitu i související výhody.
S předplatným vás potěší:
• Technická podpora: Získejte přístup
k odborníkům podpory, vzdálené
pomoci i k online zdrojům.
• Vždy aktuální software: Zůstaňte
konkurenceschopní díky okamžitému
přístupu k nejnovějším funkcím.
• Pružné licenční období: Využívejte
softwaru, dokud jej budete potřebovat,
díky licenčním obdobím od měsíce
po několik let.
• Nástroje pro správu: Snadno spravujte
softwarové licence i jejich využití.

Chraňte své návrhy
s technologií TrustedDWG
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.

Více informací či předplatné
Vyberte si ze specializovaných prodejců
po celém světě, kteří dokonale znají
produkty společnosti Autodesk, důkladně
rozumějí vašemu odvětví a jsou schopni
poskytovat služby přesahující váš software.
Pro zakoupení licence aplikace AutoCAD
kontaktujte autorizovaného prodejce
společnosti Autodesk. Nejbližšího prodejce
najdete na adrese autodesk.com/reseller.

Vyzkoušejte AutoCAD:
autodesk.cz/products/autocad/free-trial

* 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.
** Přístup ke službám vyžaduje připojení k internetu a podléhá geografickým omezením stanoveným v podmínkách služby.
† 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.
Autodesk, logo Autodesk, AutoCAD, 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 ochranné známky náleží jejich
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. © 2018 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena.
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