Kreslete rychleji. Kdekoli.
Tvořte a upravujte 2D výkresy a dokumentaci
rychleji a přesněji – kdekoli právě jste.
Co je nového
• Sdílejte snadno návrhy
bez sdílení originálů.
• Rozpoznejte rychleji
změny porovnáním
dvou souborů DWG.

Výhody
• Pohybujte se výkresy
a manipulujte s nimi rychleji
díky vylepšené 2D grafice.
• Zobrazujte a upravujte
výkresy na webu
i na mobilních zařízeních.

• Využívejte nejmodernější
software při nižších
vstupních nákladech.*
• Tvořte rychleji přesnější výkresy
se snadno použitelnými
nástroji pro kreslení.

Špičkový software pro kreslení

Spolupracujte rychleji

Tvořte rychleji přesné 2D výkresy díky snadno
použitelným kreslicím nástrojům aplikace
AutoCAD LT. Urychlete tvorbu dokumentace
automatizací běžných úkolů a zjednodušením
pracovních postupů.

Spojte se s kolegy přes stolní počítač, webový
prohlížeč a mobilní zařízení. Spolupracujte
a provádějte průběžné změny, zkraťte zbytečné
prodlevy v komunikaci a omezte cesty nazpět
do kanceláře.

Připravujte přesnou dokumentaci

Přistupujte k osobní podpoře

Tvořte 2D dokumentaci a výkresy s ucelenou
sadou nástrojů pro kreslení, editace a anotace.

Naplánujte si čas pro telefonní hovor
s pracovníkem technické podpory, abyste
prodiskutovali a vyřešili případné obtíže
s produktem. Nebo získejte rychlé odpovědi
na jednoduché otázky díky podpoře na chatu.
Podpora je v angličtině.

Najděte rychle ten pravý nástroj
Přistupujte k nástrojům prostřednictvím
intuitivního uživatelského rozhraní.
Mezi snadno pochopitelné funkce patří
kontextové karty na pásu karet, multifunkční
uzly, přizpůsobitelné palety nástrojů
i inteligentní příkazový řádek.
Využívejte preferované technologie
Zajistěte si kompatibilitu se stávajícími
technologiemi díky podpoře monitorů
s vysokým rozlišením, technologii
TrustedDWG™, migračním nástrojům
a aplikaci Autodesk desktop.

Skicujte přesně, odkudkoli
Udržte si přehled nad projekty v terénu
u klienta, v kanceláři i na cestách. Předplatná
aplikace AutoCAD LT přinášejí přístup ke zcela
nové webové aplikaci AutoCAD a vylepšené
mobilní aplikaci AutoCAD. Každá z nich
obsahuje funkce umožňující vzít si návrhy
a pracovní postupy prakticky kamkoli.
Pracujte s návrhy, výkresy a daty na
libovolné platformě a napříč zařízeními.

• Vezměte si práci s sebou
s webovými** a mobilními†
aplikacemi AutoCAD.
• Zrychlete pracovní postupy
s plynulým přístupem
výkresům a datům.

Zůstaňte konkurenceschopní
s nejnovějšími nástroji
S měsíčními a ročními variantami
je předplatné aplikace AutoCAD LT
flexibilní i cenově atraktivní. Můžete:
• mít vždy aktuální verzi se zjednodušenou
správou licencí a aktualizací,
• připojit se a spolupracovat odkudkoli,
• přizpůsobit si aplikaci AutoCAD LT
migrací souborů a nastavení,
• inovovat své návrhy s pomocí
nových nástrojů.

Nové a vylepšené funkce

Sdílené pohledy

Webová aplikace AutoCAD

Sdílejte návrhy bez uvolňování originálních
souborů. Využijte sdílených odkazů k publikaci
návrhových pohledů výkresu ve webovém
prohlížeči a přijímejte nazpět komentáře
už přímo do stolní aplikace.

Webová aplikace AutoCAD, nový produkt
v rodině AutoCAD, vám poskytuje rychlý,
nepřetržitý přístup k nejnovější 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, 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.
Porovnání DWG
Snadno rozpoznejte a zdokumentujte grafické
rozdíly mezi dvěma revizemi výkresu nebo
xrefu. Použijte barevně rozlišenou grafiku
ke zvýraznění rozdílů mezi verzemi výkresů.
Začněte se zkušební verzí aplikace:

Vylepšení 2D grafiky

autodesk.cz/products/autocad-lt/free-trial

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

Pohledy a výřezy
Vložte kdykoli pojmenované pohledy
do rozvržení, změňte měřítko nebo přesuňte
výřez výkresového prostoru. Vytvářejte
rychle nové pohledy na model – i když
zrovna pracujete na rozvržení.

Chraňte své návrhy
s technologií TrustedDWG
Do rozvíjení svých návrhů jste hodně
investovali. Chraňte integritu svých
návrhových dat během revizí s technologií
TrustedDWG.
V aplikaci AutoCAD LT je integrovaná
a představuje originální, nejefektivnější
a nejpřesnější způsob, jak ukládat a sdílet
návrhová data. Soubory TrustedDWG jsou
vytvářeny s využitím komplexní technologie,
jež naprosto věrně zachovává všechny prvky
výkresu, stejně jako vztahy mezi nimi.
V každém souboru je obsaženo více než
30 let technologického vývoje, technologie
TrustedDWG vám pomáhá uchovávat a chránit
vaše cenné návrhy.

Titulní obrázek poskytla společnost CallisonRTKL.
* 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, 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 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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