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Více informací nebo nákup
Další informace a možnost stáhnout si zkušební verzi aplikace AutoCAD for 
Mac najdete na webu www.autodesk.com/autocadformac. Kontakt na 
nejbližšího prodejce najdete na webové stránce www.autodesk.cz/reseller.

Služby a podpora poskytované společností Autodesk
Dosáhněte rychlejší návratnosti investic a optimalizujte produktivitu s 
doplňkovými produkty, poradenskými službami a podporou společnosti 
Autodesk a jejích autorizovaných partnerů. S těmito nástroji, které vám 
mají pomoci rychle začít využívat nový software a udržet si náskok před 
konkurencí, získáte maximální užitek z pořízeného softwaru – bez ohledu na 
to, v jakém průmyslovém odvětví se pohybujete. Více informací najdete na 
adrese www.autodesk.co.uk/servicesandsupport.

Autodesk Subscription
Licenční program Autodesk® Subscription poskytuje okamžitý přístup k 
novým verzím softwaru a exkluzivní přístup ke službám a podpoře, jež vám 
pomůže získat ze softwaru Autodesku maximum. Další informace najdete na 
webu www.autodesk.cz/subscription.

AutoCAD for Mac vypadá a chová se jako nativní aplikace 
pro Mac OS X. Je opravdovým přínosem, že se v něm rychle 
zorientuje kdokoli, kdo zná AutoCAD v prostředí Windows, a 
zároveň je intuitivní i pro nové uživatele. 
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Pracujte nativně

Navrhujte a utvářejte svět kolem sebe 
s pomocí aplikace AutoCAD® for Mac®. 
Intuitivně rozvíjejte své nápady, hladce 
sdílejte data a rychleji vytvářejte 
dokumentaci v nativním prostředí 
platformy Mac.

Teď je ten správný čas

Už jste čekali dost dlouho. AutoCAD 
2011 for Mac je zde.

Další informace o aplikaci
AutoCAD for Mac najdete na  
webové stránce 
www.autodesk.cz/autocadformac.

Pracujte po svém
Už žádné složité rozhodování. Nyní můžete 
používat návrhový software, jaký chcete, na 
platformě podle svojí volby. Uživatelské rozhraní 
aplikace AutoCAD for Mac bylo navrženo s 
ohledem na známý vzhled a charakter platformy 
Mac a naplno využívá funkce systému Mac OS® X, 
na něž denně spoléháte. Ovládejte úhel pohledu 
a zoom intuitivně, pomocí ovládání Multi-Touch. 
Najděte rychle požadované návrhy pomocí 
navigace Cover Flow, která umožňuje listovat 
grafickými náhledy souborů.

Ovšem v jádru je to AutoCAD. Nástroje a příkazy, 
které znáte, fungují v aplikaci AutoCAD for 
Mac stejně. A i když jste AutoCAD naposledy 
používali před delším časem, intuitivní rozhraní 
a kontextově citlivá nápověda aplikace AutoCAD 
for Mac vám pomůže rychle se zorientovat. Bez 
ohledu na vaše zkušenosti budete trávit méně 
času zkoumáním softwaru a více času skutečným 
navrhováním.

Rozvíjejte své nápady
Pokud si něco dokážete představit, v aplikaci 
AutoCAD for Mac to můžete i vytvořit. Jednoduše 
modelujte složité tvary tlačením a vytahováním 
ploch, hran a vrcholů. Potom dolaďte drátěné 
modely, vytvořte přesné NURBS plochy a 
proveďte další úpravy. Ať potřebujete vytvořit 
návrhovou dokumentaci pro schvalovací řízení, 
nebo odevzdat působivé vizualizace, které 
přesvědčí zákazníka o novém zajímavém konceptu, 
AutoCAD for Mac vám dává potřebné nástroje, 
abyste se mohli vyjádřit a odvést kvalitní práci. 
Dejte své představivosti volný průchod.

Zrychlete zpracování dokumentace
Zvyšte efektivitu s pomocí výkonných nástrojů pro 
tvorbu dokumentace v aplikaci AutoCAD pro Mac. 
Nástroje pro automatizaci, správu a úpravy snižují 
počet opakujících se úloh – pomáhají rychleji 
pracovat na projektech jakékoli velikosti a rozsahu.

Přizpůsobte si svůj software
Využijte své originality a přizpůsobte si AutoCAD 
for Mac svým potřebám. Můžete v něm snadno 
konfigurovat nastavení a uspořádání nástrojů 
na obrazovce, vytvořit vlastní pracovní postupy, 
vyvinout vlastní aplikace a používat aplikace, 

které vyvinuli jiní. S aplikací AutoCAD for Mac 
dostanete potřebný výkon i požadovanou flexibilitu.
 
Hladká komunikace
Komunikujte své nápady jasně. S pomocí 
integrovaných renderovacích nástrojů aplikace 
AutoCAD for Mac můžete vytvářet vysoce přesné, 
fotorealistické obrazy svých návrhů. Vyberte si ze 
stovek materiálů, použijte fotometrické osvětlení 
a kontrolujte, co chcete ukázat partnerům, pro něž 
jsou vizualizace určeny.

Když je čas sdílet renderované snímky a návrhové 
soubory, můžete to udělat snadno. AutoCAD for 
Mac zaručuje 100% kompatibilitu s formátem 
DWG™, takže můžete nativně pracovat v jednom z 
nejpoužívanějších návrhových formátů na světě. 

Vyhněte se neefektivním převodům dat, které 
vás mohou připravit o hodiny času ztracené 
začišťováním souborů od klientů a dodavatelů. 
Technologie DWG™ společnosti Autodesk 
představuje původní a přesný způsob, jak ukládat 
a sdílet návrhová data s kýmkoli v oboru. Nic 
nenabízí lepší integritu a spolehlivost pro vaše 
data. Soubory vytvořené v aplikaci AutoCAD for 
Mac vaši partneři a klienti spolehlivě přečtou, 
takže budete moci s jistotou komunikovat s 
uživateli počítačů Mac i PC po celém světě.

Získejte to nejlepší z obou světů: 2D a 3D návrhové nástroje aplikace 
AutoCAD® a prostředí Mac®, které milujete. Aplikace AutoCAD for Mac nabízí 
potřebný výkon, flexibilitu a přesnost pro tvorbu všech představitelných tvarů a 
dává vám prostor posunout vaše návrhy dál.
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