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Rozsáhlá sada nástrojů
Prohlížeč nabídek
Pomocí rozhraní prohlížeče nabídek můžete 
procházet soubory, prohlížet náhledy 
obrázků a zobrazovat podrobné informace 
o velikosti a autorovi souboru. Poslední 
použité soubory si navíc můžete uspořádat 
podle názvu výkresu nebo data vytvoření.

Rychlé vlastnosti
Snadno přizpůsobitelná nabídka Rychlé  
vlastnosti přispívá k vyšší produktivitě tím,  
že snižuje počet kroků potřebných pro přístup 
k informacím. Optimalizuje zobrazení 
informací pro určitého uživatele a projekt. 

Dialogové okno Hladiny
Vytváření a úpravy vlastností hladin jsou 
v novém dialogovém okně Hladiny rychlejší 
a s menším rizikem vzniku chyb. Prováděné 
změny v nastavení se okamžitě projevují 
ve výkresu. U sloupců v dialogovém okně 
lze jednotlivě měnit jejich šířku, aby nebyl 
ořezán obsah nebo záhlaví daného sloupce.

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.

Vícenásobné odkazy
Tento nástroj umožňuje rychle zarovnat 
sadu odkazů a současně plně ovládat 
vzdálenost mezi jednotlivými odkazy.

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

Sdílení, revize, opravy, komunikace
Pomocí bezplatného* integrovaného řešení 
elektronického prohlížení Autodesk® 
Design Review můžete přidávat poznámky 
a provádět revize návrhů. Prakticky 
komukoli a kdekoli můžete nabídnout 
příležitost zapojit se do procesu revizí. 

Autodesk v této verzi přináší nové pojetí 
uživatelského rozhraní, které je jak přizpůsobitelné, 
tak rozšiřitelné. Aplikace AutoCAD LT® 2009 vám 
pomůže urychlit rutinní úkoly a rychleji vyhledávat 
neznámé příkazy. Noví uživatelé se v něm rychle 
a snadno zorientují. 

Ribbon
Ribbon přispívá k celkově vyšší produktivitě 
kreslení, neboť snižuje počet kroků potřebných 
pro přístup k daným příkazům. Na Ribbonu jsou 
možnosti příkazů prezentovány ve zhuštěné 
vizuální podobě, takže můžete rychle vybírat 
příkazy podle toho, na čem zrovna pracujete. 
Přecházení mezi různými uspořádáními je nyní 
rychlé a intuitivní.

SteeringWheels
Nový nástroj SteeringWheels poskytuje rychlý 
přístup k příkazům pro posunování, centrování, 
přiblížení a oddálení zobrazení.

Naše práce je usnadnit vaši 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 webu www.autodesk.cz/reseller.

Získejte více informací nebo objednejte
Náš software po celém světě prodávají 
specialisté, kteří jsou odborníky na tyto produkty, 
důkladně rozumí vašemu odvětví a jsou schopni 
poskytovat služby přesahující samotný nákup 
softwaru. Aplikaci AutoCAD LT® si můžete koupit 
od autorizovaných prodejců společnosti Autodesk. 
Kontakt na nejbližšího prodejce najdete na webové 
stránce www.autodesk.cz/reseller..

Další informace o aplikaci AutoCAD LT najdete 
na webové adrese www.autodesk.cz/autocadlt.

Program Autodesk Subscription
S programem Autodesk® Subscription získáte  
vyšší produktivitu, předvídatelné náklady 
na software a jednodušší správu licencí.  
Obdržíte všechny nové verze svého softwaru 
Autodesku a všechna průběžně vydaná vylepšení 
produktů uvedená v průběhu platnosti vaší 
smlouvy programu Subscription. Zároveň získáte 
exkluzivní licenční podmínky, které jsou k dispozici 
pouze členům programu Subscription. Můžete 
využít širokou nabídku zdrojů komunity, včetně 
webové podpory přímo od technických odborníků 
Autodesk. Objevíte školení, která si můžete 
projít vlastním tempem, a e-Learningové kurzy 
vám pomohou rozšířit vaše znalosti. Autodesk 
Subscription tak představuje nejlepší způsob, jak 
optimálně využít vaše investice. Další informace 
najdete na webu www.autodesk.cz/subscription.

Nejlepší volba

S aplikací AutoCAD LT®, nejprodávanějším 
produktem pro přesné rýsování ve 2D na světě, 
podstatně zvýšíte svou produktivitu.

*Bezplatné produkty podléhají podmínkám licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která je při stažení připojena k aplikaci.

Autodesk, AutoCAD, AutoCAD LT, ATC, DWF a SteeringWheels jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, 
Inc., ve Spojených státech a některých dalších zemích. Všechny ostatní názvy značek, produktů nebo ochranných známek náleží příslušným 
majitelům. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění pozměnit produktovou nabídku a specifikace svých produktů a nezod-
povídá za typografické nebo grafické chyby, které se v tomto dokumentu mohou objevit.  
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