
Prostsze zarządzanie dzięki  
programowi AutoCAD LT
Wybierz subskrypcję zapewniającą 
dostęp do najnowszych aktualizacji  
i wersji przez określony czas. Pozwala 
to realizować bieżące projekty przy 
minimalnych kosztach początkowych. 
• Uzyskaj dostęp do najnowszych wersji 

i aktualizacji.
• Korzystaj z pomocy technicznej, w tym 

na forach społeczności.
• Uzyskaj dostęp do oprogramowania 

A360 wspomagającego wspólną pracę 
nad projektami, zyskując przy tym 
25 GB miejsca w chmurze.

• Korzystaj z elastycznych praw 
licencyjnych i zwiększaj lub zmniejszaj 
zakres subskrypcji w zależności od 
ilości pracy*.

Subskrybuj bez obaw
Do subskrypcji oprogramowania AutoCAD LT 
jest teraz dołączana zaawansowana pomoc 
techniczna, która obejmuje: 

Pomoc telefoniczną: Omawiaj i rozwiązuj 
problemy wspólnie ze specjalistą z działu 
pomocy. Zaloguj się do sieci Autodesk 
Knowledge Network i wybierz wygodną dla 
siebie porę kontaktu ze specjalistą. 

Pomoc za pośrednictwem czatu: Szybko 
uzyskuj odpowiedzi na mniej skomplikowane 
pytania dotyczące produktu. 

Pomoc online: Korzystaj z pomocy na forach 
społeczności użytkowników i przesyłaj prośby 
o indywidualną pomoc za pośrednictwem sieci 
Autodesk Knowledge Network.

Priorytetowa pomoc na forum: Oszczędzaj 
czas — jeśli w ciągu 24 godzin nikt ze 
społeczności nie odpowie na pytanie zadane 
na forum, zostanie ono automatycznie 
przekazane do działu pomocy technicznej 
Autodesk.

Szybsze projektowanie i kreślenie w programie AutoCAD LT

Udostępniaj dokładną dokumentację dzięki nowym, zaawansowanym narzędziom

Najlepsze oprogramowanie kreślarskie
Twórz najwyższej jakości rysunki w programie 
Autodesk® AutoCAD LT® — profesjonalnym 
rozwiązaniu do rysunków technicznych 
2D. Teraz możesz bez obaw udostępniać 
swoje prace dzięki niezawodnej technologii 
TrustedDWG. Twórz szczegółowe projekty, 
korzystając z narzędzi zwiększających 
produktywność. Kontaktuj się i współpracuj 
z innymi użytkownikami zintegrowanych 
rozwiązań Autodesk® AutoCAD® na 
komputerach, w chmurze i na urządzeniach 
mobilnych.

Wydajność
Inteligentne narzędzia do kreślenia 2D 
zwiększają wydajność i dokładność pracy, 
minimalizując przy tym konieczność 
powtarzania tych samych czynności.

Zgodność
Pliki utworzone w technologii TrustedDWG 
są w pełni zgodne z innymi programami 
Autodesk®.

Niezawodność
Program AutoCAD LT oparto na technologii 
oprogramowania AutoCAD — platformie 
projektowania, której od ponad 30 lat ufają 
miliony profesjonalistów.

Co nowego?
• Importowanie geometrii  

z pliku PDF do rysunku w postaci 
obiektów AutoCAD®.

• Łatwe tworzenie i edytowanie linii 
środkowych i znaczników środka.

• Wygodne udostępnianie widoków 
rysunków współpracownikom 
poprzez publikowanie ich w chmurze.

• Zarządzanie wszystkimi 
aktualizacjami oprogramowania  
z poziomu aplikacji komputerowej 
Autodesk®.

Korzyści
• Sprawniejsze procesy dzięki 

rozszerzonej integracji i zgodności 
plików PDF. 

• Możliwość dostosowywania 
oprogramowania przy użyciu 
rozszerzeń Autodesk® Exchange 
Apps.

• Ochrona danych projektowych dzięki 
technologii TrustedDWG™.

• Aplikacja AutoCAD® 360 Pro do 
otwierania, wyświetlania  
i edytowania plików praktycznie  
z dowolnego miejsca.



Chroń swoje projekty dzięki  
technologii TrustedDWG
Zabezpiecz informacje o projektach dzięki technologii 
TrustedDWG — jednej z najdokładniejszych 
metod zapisu danych projektowych. Technologia 
TrustedDWG zastosowana w programie AutoCAD LT  
chroni integralność projektów w całym procesie 
oceny. Technologia TrustedDWG to najlepszy sposób 
zapisu i ochrony projektów.

Dzięki AutoCAD 360 Pro zawsze masz 
dostęp do funkcji oprogramowania 
AutoCAD
Czym jest AutoCAD 360 Pro?

AutoCAD 360 Pro to oficjalna aplikacja mobilna 
AutoCAD. Aplikacja AutoCAD 360 Pro jest teraz 
dołączana do każdej subskrypcji oprogramowania 
AutoCAD LT.

AutoCAD 360 Pro to zaawansowane funkcje, które 
umożliwiają:
• oznaczanie rysunków, dodawanie do nich 

tekstu i wprowadzanie innych zmian w czasie 
rzeczywistym;

• korzystanie z zewnętrznych magazynów  
w chmurze, takich jak Dysk Google i Dropbox;

• używanie zaawansowanych narzędzi do 
zarządzania warstwami, pomiarów i adnotacji;

• pracę w trybie offline i synchronizowanie zmian 
po przejściu do trybu online.

Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację mobilną 
do systemów iOS i Android, odwiedź stronę  
www.autocad360.com.

Innowacyjne funkcje
Importowanie plików PDF

Importuj z pliku PDF teksty zapisane czcionkami 
TrueType, geometrię i obrazy rastrowe lub dodaj 
je w postaci obiektów AutoCAD jako podkładkę do 
bieżącego rysunku.

Udostępnianie widoków projektów

Usprawnij współpracę, publikując widoki rysunków 
w chmurze. Osoby wyświetlające plik nie muszą 
logować się ani używać żadnego produktu 
AutoCAD oraz nie mają możliwości modyfikowania 
źródłowego pliku DWG™.

Aplikacja komputerowa Autodesk

Powiadomienia o aktualizacjach są dostarczane 
bez zakłócania pracy. Samouczki ułatwiają pełne 
wykorzystanie nowych funkcji, a do poszczególnych 
produktów dostępne są porady, biblioteki 
zawartości i inne zasoby wspomagające rozwój 
umiejętności.

Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka

Tworzenie i edytowanie linii środkowych  
i znaczników środka jest proste. Podczas 
przenoszenia powiązanych obiektów linie środkowe  
i znaczniki środka są odpowiednio aktualizowane.

Udoskonalone narzędzia migracji

Teraz można w prosty sposób spersonalizować 
działanie programu, przenosząc własne 
ustawienia i pliki z poprzednich wersji. Ustawienia 
niestandardowe są wykrywane, po czym można 
wybrać, które z nich mają być przeniesione.

Wypróbuj AutoCAD LT już teraz:

www.autodesk.pl/tryautocadlt

W programie AutoCAD LT najbardziej 
cenię bezwzględną precyzję projektów.
– Julee Wolverton
 Architektka krajobrazu
 Julee Wolverton Landscape

* Niektóre korzyści z zakupu planów są niedostępne w przypadku pewnych produktów i w wybranych językach lub regionach. Korzystanie 
z elastycznych warunków licencjonowania, w tym uprawnień do użytku domowego i korzystania z poprzednich wersji, podlega pewnym 
ograniczeniom.

** Bezpłatny dostęp do oprogramowania Autodesk® lub usług w chmurze wymaga akceptacji i przestrzegania odpowiednio postanowień 
umowy licencyjnej lub warunków korzystania z usługi powiązanych z danym oprogramowaniem lub usługami w chmurze.

†Dostęp do usług wymaga połączenia z Internetem i podlega ograniczeniom geograficznym określonym w warunkach korzystania  
z usługi.
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Wyprzedź konkurencję
Nie masz doświadczenia w kreśleniu 2D? 
Chcesz ugruntować znajomość podstaw  
i poznać nowe funkcje? Skorzystaj  
z prostego sposobu na rozwój 
umiejętności kreślarskich. Gdy chcesz 
poznać najlepsze sposoby tworzenia 
rysunków 2D, zajrzyj do bezpłatnego 
przewodnika internetowego Hitchhiker’s 
Guide to AutoCAD Basics.
 
Opisano w nim podstawowe polecenia. 
To doskonały sposób na uzupełnianie 
wiedzy lub odświeżenie umiejętności 
przy sporadycznym korzystaniu z 
programu AutoCAD LT. Przewodnik 
umożliwia szybkie przejrzenie informacji 
o wyświetlaniu, geometrii, warstwach, 
właściwościach, blokach itd. 

Zajrzyj do przewodnika już teraz.

http://www.autocad360.com
http://www.autodesk.pl/tryautocadlt



