S trojrozměrnými možnostmi aplikace AutoCAD dokážeme
rychle a intuitivně proměnit nápady na koncepční návrhy,
u nichž máme jistotu, že je budeme schopni také postavit.
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Posuňte navrhování dále

Více informací či nákup
Vyberte si ze specializovaných prodejců po celém světě, kteří dokonale znají
produkty společnosti Autodesk, důkladně rozumějí vašemu odvětví a jsou
schopni poskytovat služby přesahující samotný nákup softwaru.
Pro zakoupení licence aplikace AutoCAD kontaktujte autorizovaného
prodejce společnosti Autodesk. Nejbližšího prodejce najdete na adrese
www.autodesk.cz/reseller.
Vzdělávací služby společnosti Autodesk
Autodesk nabízí výuková řešení odpovídající vašim potřebám – od kurzů
vedených instruktory přes výuku, jejíž tempo si přizpůsobují sami účastníci,
až po školicí a vzdělávací zdroje on-line. Získejte přístup k bezplatnému*
softwaru pro studenty či pedagogy. Využĳte odborného vedení
v Autorizovaném školicím centru společnosti Autodesk (ATC®). Výukové
nástroje najdete na internetu nebo v místním knihkupectví, své zkušenosti
si můžete ověřit s certifikačními programy Autodesku. Více informací najdete
na webu www.autodesk.cz/vzdelavani.
Licenční program Autodesk Subscription
Program Autodesk® Subscription umožňuje zákazníkům zvýšit hodnotu
investic do softwaru díky přístupu k nejnovějším verzím, praktickým webovým
službám a přednostní technické podpoře. Více informací najdete na webu
www.autodesk.cz/subscription.

Autodesk, AutoCAD, ATC, DWF, DWG a Inventor jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Autodesk, Inc., nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech a některých dalších
zemích. Všechny ostatní obchodní značky, názvy výrobků nebo ochranné známky patří 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. © 2011 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena. BR0C1-000000-MZ0D

Vizualizace robotických videoobrazovek pro koncertní scénu
rockového turné. Při navrhování
byly použity softwarové
produkty AutoCAD® a Autodesk®
3ds Max®. Snímek poskytla
společnost Tait Towers, Inc.

Návrh a dokumentace

Navrhujte a utvářejte svět kolem vás
pomocí výkonných a flexibilních funkcí
aplikace AutoCAD, jednoho ze světově
nejúspěšnějších nástrojů pro navrhování
ve 2D a 3D.

Nové a aktualizované
nástroje pro koncepční
navrhování, dokumentaci
modelů a zachycování
skutečného stavu
pomáhají maximalizovat
produktivitu práce
s aplikací AutoCAD.

Autodesk přináší efektivitu do vašeho procesu
navrhování již déle než 28 let. AutoCAD, který
používají miliony lidi po celém světě, představuje
špičkové řešení pro navrhování a tvorbu
dokumentace. S robustními nástroji pro volné
navrhování ve 3D a výkonnými funkcemi pro
kreslení a tvorbu dokumentace pomáhá přinášet
inovace firmám všech velikostí a prakticky
ve všech odvětvích.

Urychlete přípravu dokumentace
Zrychlete projekční práce – od konceptu až po
dokončení pomocí výkonných nástrojů pro
tvorbu dokumentace. Importujte 3D modely
přímo do aplikace AutoCAD a okamžitě vytvářejte
inteligentní 2D pohledy. Automatizujte opakované
úkoly a urychlete pracovní postup. Bez ohledu
na velikost nebo rozsah vašeho projektu zvládnete
s aplikací AutoCAD všechny výzvy.

Rozvíjejte své nápady
Vytvářejte, co bylo dříve nepředstavitelné.
AutoCAD vám dává potřebnou flexibilitu
pro rozvoj konstrukčních nápadů ve 2D i 3D.
Jeho sada výkonných a intuitivních nástrojů vám
pomůže zobrazit nápady a uvádět nové koncepty
v životě:

AutoCAD nabízí rozsáhlou sadu nástrojů, které
vám pomohou zefektivnit proces kreslení a tvorby
dokumentace bez ohledu na to, v jakém odvětví
pracujete:

• Autodesk® Inventor® Fusion – Snadno
použitelný nástroj určený pro přímé
modelování, který vám pomůže flexibilně
upravovat a ověřovat modely prakticky
z jakéhokoliv zdroje.
• Volné navrhování ve 3D – Zkoumejte
a zdokonalujte své nápady pomocí nástrojů
pro modelování povrchů, sítí a těles v aplikaci
AutoCAD.
• Podpora mračen bodů – Importujte
naskenovaná 3D data, zjednodušíte časově
náročné projekty renovací a rekonstrukcí.
• Výkonné vizualizační nástroje – Vytvářejte
přesvědčivé realistické návrhy.
• Nástroje pro navigaci ve 3D – Rychle
a intuitivně se projděte či proleťte modelem.
AutoCAD přináší flexibilitu a výkon, který
potřebujete k realizaci vašich nápadů.

Buďte v obraze – sledujte novinky
o aplikaci AutoCAD, ukázky
produktů, tipy i osvědčené
postupy. Připojte se k nám
na Facebooku a Twitteru:
 ww.facebook.com/autocad.3d
w
www.twitter.com/autocad

• Dokumentace k modelům – Automaticky
generujte inteligentní dokumentaci pro modely
z aplikací AutoCAD, Autodesk Inventor a dalších.
Můžete importovat a dokumentovat návrhy
z celé řady aplikací, včetně řešení SolidWorks,
Pro/ENGINEER, CATIA, Rhinoceros či NX.
• Parametrické kreslení – Definujte vztahy mezi
objekty a ušetřete si tak čas potřebný k úpravám
nebo přepracování výkresů.
• Asociativní pole – Snadno vytvářejte pole
objektů, například okna budovy nebo nosníky
mostu. Novinkou je možnost vytvořit pole
objektů ve 3D nebo podél určené trajektorie.
• Sady listů – Efektivně organizujte a spravujte
své výkresové listy.
• Dynamické bloky – Šetřete čas při použití
standardních, opakujících se komponentů.
• Multifunkční uzly – Maximalizujte produktivitu
pomocí kontextových nabídek, které jsou
připraveny pro různé objekty.
Nespokojte se s druhým nejlepším. U kreslících
a dokumentačních nástrojů aplikace AutoCAD
se můžete spolehnout na to, že překonají vaše
očekávání.

Komunikujte snadněji
Sdílejte důležitá návrhová data bezpečně,
efektivně a přesně s aplikací AutoCAD
(nebo on-line s webovou a mobilní službou
AutoCAD WS). Nativní podpora formátu DWG™,
nejrozšířenějšího formátu návrhových dat na světě,
vám pomůže udržovat všechny zainteresované
strany neustále v obraze. S grafikou připravenou
pro prezentaci, renderovacími nástroji
a robustními funkcemi pro vykreslování a 3D tisk
jsou vaše návrhy přesvědčivější a srozumitelnější.
• AutoCAD WS – Umožňuje přistupovat
k návrhům na webu nebo z mobilního zařízení.
• Nativní podpora DWG – Požadujte nativní
podporu, nikoli konverzi nebo převod.
• Import a export PDF – Snadno sdílejte
a znovu používejte návrhy. Soubory PDF
můžete do svého pracovního prostoru
importovat jako podklad.
• Autodesk Exchange – S přístupem k tipům
a výukovým programům, instruktážním videím
a obsahu nápovědy vám služba Autodesk
Exchange zpřístupňuje potřebný obsah přímo
v pracovním prostředí aplikace AutoCAD.
• Fotorealistický rendering – Vytvářejte
atraktivní, vizuálně bohaté snímky.
• Trojrozměrný tisk – Připojte se on-line
k poskytovatelům služeb, nebo tiskněte
z aplikace AutoCAD na lokální 3D tiskárně
AutoCAD přináší tu nejlepší komunikaci.

Přizpůsobte si aplikaci dle svých požadavků
Vaše práce je jedinečná – váš software by měl
být také jedinečný. Díky propracovaným
rozhraním (API), tisícům dostupných doplňků
a široké komunitě vývojářů lze AutoCAD
přizpůsobit vašim konkrétním požadavkům.
Ať si chcete uspořádat nástroje podle toho, jak
pracujete, nebo přizpůsobit software svému oboru,
AutoCAD je natolik flexibilní, že dokonale vyhoví
vašim potřebám:
• Zjednodušené nástroje pro migraci – Nové
a zdokonalené nástroje usnadňují přenos
uživatelských nastavení.
• Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní –
Nástroje, které používáte, máte na dosah ruky.
• Programovací rozhraní – Vytvářejte
specializované aplikace pro navrhování
a kreslení.
• Produkty a služby partnerů – Doplňte
AutoCAD tak, aby vyhovoval všem vašim
potřebám.
Nevybírejte mezi flexibilitou a výkonem.
S aplikací AutoCAD můžete mít obojí.
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