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Se softwarem AutoCAD LT® 2008, nejprodávanějším produktem pro přesné 
rýsování ve 2D, budete rychleji zvládat své každodenní úkoly. Všední práci 
vám zjednoduší jeho nástroje vyvinuté s ohledem na projektanty. Funkce 
pro změnu měřítka anotací a vlastností hladin podle zobrazení, vylepšení 
práce s textem a tabulkami a možnost použít několik odkazů vám umožní 
pracovat chytřeji a přesněji.

Titulní obrázek poskytl Pablo Twose. Torre Agbar, Barcelona, Španělsko.
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Jestliže čas letí, 
váš kreslicí software by s ním měl držet krok.

Automatická změna měřítka anotací
Díky možnosti nastavit měřítko anotací v aplikaci AutoCAD LT 2008 se časově 
náročná provizorní řešení stávají minulostí.  Měřítko objektů v celém výkresu 
můžete měnit pomocí jednoduché rozbalovací nabídky, což minimalizuje chyby 
v duplikaci a podstatně snižuje celkovou zátěž. 

Rozsáhlý panel nástrojů
 

Dynamické bloky
Můžete přistupovat k několika variacím 
jediného bloku a v průběhu vkládání i po jeho 
dokončení měnit geometrii bloku.

Express Tools
Zkvalitňují správu vrstev a minimalizují kroky 
potřebné k dokončení jednotlivých úkolů.

Publikování do formátu DWF™ nebo PDF
Elektronické publikování a distribuce sad 
výkresů v jediném souboru DWF umožňuje 
rychlou a bezpečnou spolupráci se členy 
týmu. Návrhy můžete exportovat
také do formátu PDF.

Heads-up Design™
Při vytváření a úpravách geometrie se 
dynamicky zobrazuje okamžitá odezva. 

Nástroje pro úpravu textu
Text se již v průběhu psaní zobrazuje tak,  
jak bude vypadat, přičemž můžete pohodlně 
nastavovat jeho velikost a umístění. Vzhled 
textu můžete upravovat pomocí známých 
nástrojů, na které jste zvyklí z jiných aplikací, 
a můžete vytvářet profesionálně formátované 
odstavce a seznamy.

Díky obousměrnému propojení tabulek 
s aplikací Microsoft® Excel® jsou vaše 
tabulky stále aktuální
Tabulky aktualizované v aplikaci AutoCAD  LT  
se automaticky aktualizují i v aplikaci 
Microsoft Excel a naopak.

Obtékání textu
Zjednodušené obtékání textu vám ušetří čas 
strávený formátováním textu.

Více odkazů
Nástroj pro zarovnání více odkazů umožňuje 
rychle zarovnat sadu odkazů a současně 
ovládat vzdálenost mezi odkazy.

Hladiny návrhu se zobrazují tak, jak jste zamýšleli
Pomocí vylepšeného Správce hladin v aplikaci AutoCAD LT 2008 můžete 
svůj návrh prezentovat libovolným způsobem. Barvu a typ čáry nebo styl 
tisku můžete určit jako funkci jednotlivého zobrazení, a nikoli jako globální 
vlastnost celého výkresu. Modifikace můžete vypínat a zapínat podle 
toho, jak přidáváte nebo odstraňujete zobrazení, a tak se vyhnete duplicitě 
geometrie, práci navíc a potenciálním příčinám chyb.

Naší snahou je usnadnit vám práci
Se softwarem Autodesku a s podporou sítě Autorizovaných školicích center Autodesku (ATC®) 
dosáhnete vyšší úrovně výkonnosti. Po celém světě je k dispozici více než 1 400 středisek ATC, která 
se zabývají poskytováním specializovaných místních školení pro potřeby profesionálních návrhářů. 
Kontakt na nejbližší centrum najdete na adrese www.autodesk.cz/reseller.

Další informace o tom, jak může AutoCAD LT zvýšit vaši produktivitu při každodenním kreslení, 
najdete na adrese www.autodesk.cz/autocadlt.
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