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AutoCAD LT®, aplikace pro 2D kreslení, je volbou 
profesionálů, kterým jde o produktivitu, spolehlivost 
a kompatibilitu.
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Více informací a nákup
Další informace o aplikaci AutoCAD LT® najdete 
na webu www.autocadlt.cz. Zkušební verzi si 
můžete stáhnout z webu www.autocadlt.cz/
stahnout-zkusebni-verzi-autocad-lt. Prodejce 
najdete na www.autodesk.cz/reseller.

Výuka a vzdělávání
Autodesk nabízí výuková řešení odpovídající vašim 
potřebám – od kurzů vedených instruktory přes 
výuku, jejíž tempo se přizpůsobuje účastníkům,  
až po on-line školení a vzdělávací zdroje.  
Více informací najdete na webu  
www.autodesk.cz/learning.

Služby a podpora poskytovaná 
společností Autodesk
Dosáhněte vyšší produktivity a rychlejší 
návratnosti investic díky inovativním možnostem 
nákupu, doplňkovým produktům, poradenským 
službám a podpoře společnosti Autodesk a jejích 
autorizovaných partnerů. Tyto nástroje, které vám 
mají pomoci rychle začít využívat nový software 
a udržet si tak náskok před konkurencí, vám umožní 
získat maximální užitek z pořízeného softwaru – 
a to bez ohledu na to, v jakém průmyslovém odvětví 
se pohybujete. Více informací najdete na adrese 
www.autodesk.cz/servicesandsupport.

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

Upevněte svou konkurenční výhodu díky 
softwaru AutoCAD LT, který v průmyslu platí za 
standard v oblasti kreslení ve 2D. Tvorba výkresů 
v nativním formátu DWG™ znamená lepší stabilitu 
a kompatibilitu při komunikaci s klienty a kolegy. 
Možnost přizpůsobit software na míru svému 
způsobu práce přináší ještě lepší výkonnost. Díky 
svým vlastnostem je AutoCAD LT ideální aplikací 
pro profesionály. 

Dokumentace
S ucelenou sadou nástrojů pro 2D kreslení 
a tvorbu detailů můžete efektivně vytvářet 
technické výkresy.

Dokumentace ve 2D
Ze standardních tvarů, jako jsou čáry, oblouky 
a kruhy, můžete vytvářet jednoduché i složité 
výkresy. Existující geometrii můžete upravit 
pomocí příkazů pro protažení, kopírování, rotace 
a změnu měřítka. Poznámky, včetně textu, kót 
a tabulek, vám pomohou vyjádřit vaše nápady.

Buďte produktivnější
AutoCAD LT byl navržen s jediným cílem: zvýšit 
vaši produktivitu. Každá verze aplikace AutoCAD 
LT obsahuje vylepšené funkce a doplňky, které 
přinášejí nové možnosti zvyšování efektivity 2D 
kreslení.

Spolupráce
AutoCAD LT vám pomůže snadno a efektivně 
spolupracovat s klienty a kolegy.

Špičková spolehlivost a stabilita 
Když vytváříte výkresy v nativním formátu DWG, 
máte jistotu integrity dat při sdílení své práce. 
Maximalizujte produktivitu omezením času 
ztraceného řešením problémů s poškozenými 
nebo nekompatibilními daty.

Kompatibilita s aplikací AutoCAD
AutoCAD LT je plně integrován s ostatními 
softwarovými produkty společnosti Autodesk®, 
takže můžete snadno sdílet data s ostatními 
a rozšiřovat své možnosti.

Začlenění externích souborů 
Ve svých výkresech se můžete odkazovat i na 
externí informace od kolegů a klientů – například 
soubory DWG, DWF™ a PDF, obrázky JPG a TIF 
nebo tabulky Microsoft® Excel®, a využít je jako 
podklady pro své výkresy.

Elektronické sdílení souborů
Elektronické publikování a distribuce sad výkresů 
v jediném souboru DWF nebo PDF umožňuje 
rychlou a bezpečnou spolupráci.

Optimalizace 
S pomocí celé řady možností uživatelského 
rozhraní můžete přizpůsobit AutoCAD LT svým 
pracovním postupům a zvýšit tak svou efektivitu.

Standardizace výkresů
Bloky s novými dynamickými vlastnostmi, které 
umožňují zahrnout do jediného bloku hned několik 
velikostí nebo pohledů, šetří čas a pomohou 
standardizovat výkresy. AutoCAD LT také 
poskytuje rychlý přístup k často používanému 
obsahu, jako jsou bloky, šrafy a příkazy pracující 
s paletami nástrojů.

Pracovní prostředí šité na míru
K rychlé orientaci na obrazovce slouží nástroje 
pro rychlé nalezení příkazů, zobrazení všech 
otevřených výkresů a pro navigaci mezi různými 
částmi otevřeného výkresu. Přizpůsobte si 
pracovní prostředí vlastním uspořádáním pozic 
a vzhledu příkazů tak, aby vyhovovalo vašim 
potřebám i firemním normám.
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