
Deset hlavních důvodů, proč zvolit
AutoCAD® for Mac

Pracujte nativně
Získejte robustní 3D nástroje pro volné 
navrhování a výkonné kreslicí funkce, které 
očekáváte od aplikace AutoCAD® v intuitivním 
prostředí platformy Mac®. Aplikace AutoCAD® 
for Mac® vám pomůže uspět s odvážnými návrhy. 
Zažijte výkon, flexibilitu a přesnost aplikace 
AutoCAD na platformě, která vám vyhovuje.

Tvořte bez námahy 
AutoCAD for Mac plně využívá systém Mac OS® X. 
V intuitivním grafickém rozhraní můžete snadno 
realizovat své nápady. Využijte známé prostředí 
platformy Mac při kreslení a správě rozvržení 
pomocí ovládacích prvků, které fungují tak, jak 
uvažujete. Ovládejte úhel pohledu a zoom pomocí 
gest Multi-Touch a rychle najděte požadované 
návrhy pomocí navigace Cover Flow, která 
umožňuje listovat grafickými náhledy souborů.

Navrhujte ve 3D 
Rozvíjejte své nápady se snadno použitelnými 
nástroji, které vám pomohou proměnit koncepty 
ve skutečnost. Jednoduše modelujte složité tvary 
tlačením a vytahováním ploch, hran a vrcholů. 
Potom dolaďte drátěné modely a díky vysoce 
přesným NURBS křivkám a plochám navrhněte 
cokoli, co si dokážete představit.

Ušetřete si předělávání
Protože je to AutoCAD, pracujete nativně ve 
formátu DWG™, což je jeden z nejběžnějších 
formátů souborů na světě. Sdílejte soubory 
snadno a s jistotou s klienty, dodavateli a partnery 
po celém světě, bez ohledu na platformu. Získejte 
více času pro navrhování a zvyšte produktivitu 
odstraněním komplikací s nespolehlivými 
převaděči a zbytečným začišťováním převedených 
dat. V aplikaci AutoCAD for Mac jde jen o váš 
návrh. A díky 100% kompatibilitě formátu DWG 
se ve verzi AutoCAD for Mac bez problému 
otevřou soubory z předchozích verzí aplikace 
AutoCAD.

Zvyšte produktivitu
Funkce pro práci s externími referencemi v 
aplikaci AutoCAD for Mac vám umožní snadno 
opakovaně používat data a spolupracovat na 
projektech s ostatními. Prvky, které upravíte 
v jednom souboru, se snadno aktualizují ve 
všech souvisejících projektových souborech. 
Rozdělte velké projekty mezi několik kolegů – na 
jednotlivých částech budou pracovat současně, 
aby co nejvíce zvýšili efektivitu.

Posuňte navrhování dál
Navrhujte a utvářejte svět kolem 
sebe s pomocí aplikace AutoCAD® 
for Mac®. Rozvíjejte své nápady, 
urychlete tvorbu dokumentace a 
hladce sdílejte data s kýmkoli z 
průmyslu. S výkonem, flexibilitou 
a přesností, jakou očekáváte od 
aplikace AutoCAD v přirozeném, 
intuitivním prostředí platformy 
Mac, vám AutoCAD for Mac 
pomůže posunout vaše návrhy a 
dokumentaci dál.

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.
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Vizualizujte své nápady
AutoCAD for Mac promění vaše návrhy v obrazy, které 
zprostředkují krásu i nuance vašeho návrhu. Výkonné 
renderovací nástroje vám umožňují vybrat si ze stovek 
materiálů, používat fotometrické osvětlení a ovládat 
zobrazení jednotlivých prvků. Výsledkem jsou vysoce přesné, 
fotorealistické obrazy.

Zkraťte připomínková řízení díky  
parametrického kreslení
Definujte trvalé vztahy mezi objekty a váš návrh se bude při 
kreslení automaticky přizpůsobovat. Rovnoběžky jsou stále 
rovnoběžné, soustředné kruhy jsou stále centrované. AutoCAD 
for Mac umožňuje odvozovat geometrické i rozměrové vazby 
v reálném čase, takže žádosti o revize zvládnete s menšími 
obtížemi.

Přizpůsobte si software na míru
Přizpůsobení aplikace AutoCAD for Mac tak, aby vyhovovala 
vašim konkrétním potřebám, může být jednodušší, než si 
myslíte. Nakonfigurujte nastavení, doplňte do softwaru 
rozšíření a vytvořte vlastní pracovní postupy. Vytvořte si 
vlastní aplikaci, nebo použijte některou z existujících. Není 
třeba volit mezi flexibilitou a výkonem. S aplikací AutoCAD for 
Mac získáte obojí.

Rozšiřte svůj záběr
AutoCAD for Mac poskytuje flexibilní vývojovou platformu 
pro tvorbu specializovaných návrhových a kreslicích aplikací, 
například oborově zaměřených programů či doplňkových 
aplikací od partnerských vývojářů. AutoCAD for Mac také 
můžete používat jako rozhraní pro jiné aplikace.

Učte se snadněji
Pokud jste dlouholetým expertem na AutoCAD, budete se v 
aplikaci AutoCAD for Mac cítit jako doma. Příkazy a nástroje, 
které každodenně používáte, zde fungují stejně. A pokud jste 
s aplikací AutoCAD nepřišli pár let do styku, nemusíte se bát. 
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.
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Autodesk, DWG a AutoCAD jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc., ve Spojených státech a některých dalších zemích. Mac a Mac OS jsou 
ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a některých dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky, názvy výrobků nebo ochranné známky patří 
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.
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