Potřebuji profesionální návrhový nástroj, který
mi umožní rychle a s nejvyšší kvalitou vypracovat
projekty od studie po dokumentaci pro provedení
stavby. Abych udržel naši konkurenční výhodu,
nadále podporuji používání AutoCADu jako
špičkové návrhové aplikace. S každou novou verzí se
zjednodušuje jeho ovládání a je stále stejně inovativní
jako před mnoha lety, kdy jsem jej začal používat.

Ovládání nepředstavuje problém.

AutoCAD

®

2009

—Paul Laycock
generální ředitel
KarelCAD

Získejte více informací nebo objednejte
Náš software po celém světě prodávají specialisté, kteří jsou odborníky na tyto
produkty, důkladně rozumí vašemu odvětví a jsou schopni poskytovat služby
přesahující samotný nákup softwaru. Aplikaci AutoCAD® si můžete koupit
od autorizovaných prodejců společnosti Autodesk. Kontakt na nejbližšího
prodejce najdete na webové stránce www.autodesk.cz/reseller.
Další informace o aplikaci AutoCAD najdete na webu
www.autodesk.cz/autocad.
Služby a podpora společnosti Autodesk
S inovativními možnostmi nákupu, doplňkovými produkty, poradenskými
službami, podporou a školením od Autodesku a jeho autorizovaných partnerů
dosáhnete vyšší návratnosti investic a lepší produktivity. Tyto prostředky, jež
vám mají pomoci rychle začít využívat nový software a udržet si náskok před
konkurencí, vám umožní získat maximální užitek z pořízeného softwaru – bez
ohledu na to, v jakém průmyslovém odvětví se pohybujete. Další informace
najdete na webu www.autodesk.cz/servicesandsupport.
Program Autodesk Subscription
S programem Autodesk® Subscription získáte vyšší produktivitu, předvídatelné
náklady na software a zjednodušenou správu licencí. Obdržíte všechny nové
verze svého softwaru Autodesku a všechna průběžně vydávaná vylepšení
produktů uvedená v průběhu platnosti vaší smlouvy programu Subscription.
Zároveň získáte exkluzivní licenční podmínky, které jsou k dispozici pouze
členům programu Subscription. Široká nabídka zdrojů komunity včetně webové
podpory přímo od technických odborníků Autodesku, školení, která si můžete
projít vlastním tempem, a kurzů e-Learning vám pomůže rozšířit vaše znalosti.
Autodesk Subscription tak představuje nejlepší způsob, jak optimalizovat vaše
investice. Další informace najdete na webu www.autodesk.cz/subscription.

*Bezplatné produkty podléhají podmínkám licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která je při stažení
připojena k aplikaci.
Obrázek na obálce poskytl Hobart, Yanez, Ramos, Maguey a Martínez
Autodesk, AutoCAD, SteeringWheels a ViewCube jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Autodesk, Inc., ve Spojených státech a některých dalších zemích. Všechny ostatní názvy značek,
produktů nebo ochranných známek patří příslušným majitelům. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo kdykoli
bez upozornění pozměnit produktovou nabídku a specifikace svých produktů a nezodpovídá za typografické nebo
grafické chyby, které se v tomto dokumentu mohou objevit.
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Pracuje se s ním tak snadno, že je to téměř neuvěřitelné.

Novinkou v aplikaci AutoCAD 2009 je zcela
přepracované uživatelské rozhraní, které sleduje
jediný cíl: zvýšení produktivity. Nové rozhraní
vychází z odezvy zákazníků, testů použitelnosti
a nových standardů softwaru. Dá se říci,
že pochází přímo od vás.
®

ViewCube nemá chybu!
Navigace v 3D ještě nikdy
nebyla tak snadná.
—Lynn Allen
technická specialistka
společnosti Autodesk

Autodesk nevzal přepracování vašeho pracovního
prostředí na lehkou váhu. Nové rozhraní bylo
optimalizováno s ohledem na uživatele, aby
urychlilo rutinní úkoly a usnadnilo vyhledávání
méně obvyklých příkazů. Zkušeným uživatelům
pomůže zvýšit produktivitu a noví uživatelé s ním
začnou rychle a produktivně pracovat.
Kvůli jednoduššímu přechodu z předchozích verzí
aplikace AutoCAD® je nové uživatelské rozhraní
stejně přizpůsobitelné a rozšiřitelné jako dříve.
Možnost „klasického pracovního prostředí“ kvůli
jednoduššímu učení poskytuje přístup k tradičnímu
uspořádání panelu nástrojů a nabídek.
Jakmile začleníte přednosti vylepšeného
uživatelského rozhraní do svých stávajících
pracovních postupů, posunete se s aplikací
AutoCAD 2009 na novou úroveň produktivity.
A pomocí bezplatného* integrovaného řešení
elektronického prohlížení, přidávání poznámek
a revizí návrhů Autodesk® Design Review můžete
prakticky komukoli a kdekoli nabídnout příležitost
zapojit se do procesu revizí.
Dialogové okno Hladiny
Vytváření a úpravy vlastností hladin jsou v novém
dialogovém okně Hladiny rychlejší a s menším
rizikem chyb. Změny prováděné v dialogovém okně
se okamžitě projevují ve výkresu. Zjednodušilo se
zacházení s tímto dialogovým oknem – u sloupců
lze jednotlivě měnit šířku, aby nebyl ořezán jejich
obsah nebo záhlaví. Jednotlivé sloupce lze pevně
umístit, takže jsou při procházení zbývajících
sloupců stále zobrazeny. Procházení sloupců také
usnadní možnost referencovat sloupec k pevnému
sloupci, například k názvu hladiny.

Funkce ViewCube a SteeringWheels
ViewCube™ je interaktivní nástroj pro otáčení
a zorientování jakéhokoli modelu tělesa nebo
povrchu v aplikaci AutoCAD®. Stačí vybrat plochu,
hranu nebo roh krychle a tím rychle nastavíte model
do předem nadefinované orientace. Klepnutím
a podržením krychle ViewCube otočte model
do jakéhokoli směru. Protože se nástroj ViewCube
nachází na pevném místě na obrazovce, uživatel
se zorientuje na první pohled. Nástroj ViewCube
bude začleněn i do ostatních produktů Autodesku
jako společný nástroj pro práci s 3D modely. Kromě
rychlého přístupu k příkazu Orbit poskytuje
nový navigační nástroj SteeringWheels™ rychlý
přístup k příkazům pro nastavení směru pohledu,
vycentrování, přiblížení a oddálení pohledu. Nástroj
SteeringWheels je vysoce přizpůsobitelný, takže
k němu můžete přidat příkazy pro vytvoření
a záznam průchodu modelem.

Ribbon
Na Ribbonu jsou možnosti
příkazů prezentovány
ve zhuštěné vizuální podobě.

Prohlížeč nabídek
Revidování a práce s několika soubory najednou
už nepředstavuje únavný a časově náročný proces.
Pomocí nového rozhraní prohlížeče nabídek
můžete procházet soubory, prohlížet miniatury
výkresů a zobrazovat podrobné informace
o velikosti a autorovi souboru. Poslední použité
soubory si navíc můžete uspořádat podle názvu
nebo data.

Záznamník akcí
Nový Záznamník akcí vám pomůže ušetřit čas
a zvýšit produktivitu automatizací opakovaných
úkolů, aniž byste k tomu potřebovali odborné
znalosti nebo pomoc CAD manažera. Stačí rychle
nahrát úkol, přidat textové zprávy a výzvy k zadání
údajů a potom už můžete nahrané soubory jen
rychle vybrat a přehrát.
Rychlé vlastnosti
Snadno přizpůsobitelná nabídka Rychlé vlastnosti
přispívá k vyšší produktivitě tím, že snižuje počet
kroků potřebných pro přístup k informacím
o vlastnostech. Zaručuje optimální zobrazení
informací pro konkrétního uživatele a projekt.

Ribbon
Ribbon přispívá k celkově vyšší produktivitě
při kreslení, neboť snižuje počet kroků potřebných
pro přístup ke každému příkazu. Na Ribbonu jsou
možnosti příkazů prezentovány ve zhuštěné vizuální
podobě, takže můžete rychle vybírat příkazy podle
toho, na čem zrovna pracujete. Přecházení mezi
aplikacemi je nyní rychlé a intuitivní. Ribbon je
přizpůsobitelný a rozšiřitelný, takže si jej můžete
uzpůsobit svému pracovnímu stylu a firemním
standardům.
Rychlý pohled
Funkce rychlého pohledu používá místo názvů
souborů miniatury. Urychluje tak vyhledání
požadovaného souboru výkresu a rozvržení
a šetří čas, který uživatelé ztrácejí otevíráním
nesprávných souborů.
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