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AutoCAD LT
Oprogramowanie AutoCAD LT do kreślenia i detalo-
wania 2D to kompatybilność danych, niezawodność 
i produktywność wybierane przez profesjonalistów. 

Dokumentacja 
Spełniające wszystkie standardy branżowe oprogra-
mowanie AutoCAD LT pomaga zwiększyć przewagę 
konkurencyjną. Kompletny zestaw narzędzi do 
kreślenia i detalowania 2D pozwala dokładnie i wy-
dajnie opracowywać precyzyjne rysunki techniczne. 
Proste i złożone rysunki można tworzyć przy pomocy 
standardowych kształtów – linii, łuków i okręgów. 
Do modyfikacji istniejącej geometrii służą polecenia: 
rozciągnĳ, kopiuj, obróć i skaluj. Możliwość dodawa-
nia do rysunku takich opisów jak: tekst, wymiary i ta-
bele ułatwia przekazywanie koncepcji projektowych. 

Współpraca 
Tworzenie rysunków w oryginalnym formacie DWG™ 
zapewnia stabilność i kompatybilność podczas komu-
nikacji z klientami i współpracownikami – współpra-
ca z członkami zespołu projektowego staje się łatwa 
i efektywna. Opcja łączenia rysunków z odnośnikami 
zewnętrznymi – plikami DWG, plikami graficznymi 
JPG i TIF, arkuszami kalkulacyjnymi Microsoft® Excel® 
oraz podkładami DWF™ i PDF, udostępnianymi przez 
klientów i współpracowników, pozwala ponownie 
wykorzystywać dane i tworzyć pełniejszą dokumen-
tację. 

Optymalizacja 
Szeroki zakres opcji interfejsu użytkownika umoż-
liwia dostosowanie oprogramowania AutoCAD LT 
do indywidualnego sposobu pracy. AutoCAD LT 
stworzono mając na myśli jeden cel: zwiększenie 
produktywności użytkownika. Każda kolejna wersja 
programu wyposażona jest w ulepszone funkcje 
i dodatki, wprowadzające nowe sposoby zwiększenia 
wydajności kreślenia. 

Poniższe problemy 
brzmią znajomo?
• Potrzeba przekazywania zamierzeń pro-

jektowych klientom i dostawcom zarówno 
w formie rysunków 2D, jak i modeli 3D 

• Zbyt wiele błędów w projektach i długie 
cykle projektowania 

• Potrzeba szybkiego tworzenia dwuwymia-
rowych rysunków produkcyjnych 

• Brak odpowiednich narzędzi do projektowa-
nia złożonych części 

• Chęć korzystania z zalet modelowania 3D 
bez utraty posiadanych danych 2D 

• Obawy związane z wyborem odpowiednie-
go oprogramowania, które spełni zarówno 
obecne, jak i przyszłe wymagania

Pakiet AutoCAD Inventor LT Suite oferuje 
ekonomiczny i praktyczny sposób wprowadze-
nia do przepływu zadań programu AutoCAD 
możliwości projektowania elementów mecha-
nicznych w 3D – w takim tempie, jakie będzie 
odpowiadać użytkownikowi.

www.autodesk.com/acadinventorltsuite

Wprowadź modelowanie 3D we własnym tempie

Oprogramowanie Autodesk® Inventor LT™ i AutoCAD LT® w pa-
kiecie AutoCAD® Inventor LT™ Suite nabiera wyjątkowej wartości. 
Umożliwia zwiększenie wydajności kreślenia 2D i wprowadzenie 
modelowania 3D we własnym tempie.



5 najważniejszych 
powodów, dla których 
warto zamienić 
oprogramowanie 
AutoCAD LT na pakiet 
AutoCAD Inventor LT 
Suite 
1.  Szybsze projektowanie lepszych części 

w środowisku 3D 
2.  Szybsze tworzenie i uaktualnianie rysunków 

produkcyjnych w formacie DWG 
3.  Współpraca z klientami i dostawcami przy 

użyciu danych 3D 
4.  Wykorzystanie posiadanych danych Auto-

CAD LT do projektowania w środowisku 3D 
5.  Zwiększenie produktywności kreślenia 2D 

dzięki najnowszej wersji oprogramowania 
AutoCAD LT 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 
www.autodesk.com/acadinventorltsuite

Autodesk Inventor LT
Oprogramowanie Autodesk Inventor LT umożliwia 
modelowanie części mechanicznych w środowi-
sku 3D – użytkownik może wprowadzić ten proces 
w takim tempie, jakie jest dla niego najbardziej 
odpowiednie. 

Projektowanie w 3D przy użyciu danych pocho-
dzących z programu AutoCAD LT 
Płynna interoperacyjność DWG umożliwia proste 
kopiowanie istniejących danych 2D i wklejanie 
ich w programie LT Inventor. Zapewnia to zna-
komity punkt wyjścia dla nowych projektów 3D. 
Oprogramowanie Inventor LT pozwala użytkowni-
kom w pełni wykorzystać swoją znajomość programu 
AutoCAD® i posiadane dane 2D. Dzięki pakietowi 
AutoCAD Inventor LT Suite do wykonania każdego 
zadania można wybrać odpowiednie narzędzie.

Szybsze projektowanie lepszych części 
w środowisku 3D
Zaawansowane funkcje parametrycznego mode-
lowania części w programie Autodesk Inventor LT 
umożliwiają projektowanie części mechanicznych 
w środowisku 3D. Nawet złożone części można 
projektować szybciej. Również rysunki produkcyjne 
tworzy się znacznie szybciej, niż kreśląc je ręcznie. 
Dzięki programowi Autodesk Inventor LT można 
generować rysunki produkcyjne, które aktualizują się 
automatycznie w miarę wprowadzania zmian w trój-
wymiarowym modelu części. A ponieważ pakiet 
AutoCAD Inventor LT Suite obejmuje oprogramo-
wanie AutoCAD LT, użytkownicy mogą korzystać ze 
znajomych narzędzi 2D i szybko wprowadzać zmiany 
w rysunkach DWG. 

Udostępnianie danych 2D i 3D
Przy konkurencji na dzisiejszym rynku modelowanie 
3D jest koniecznością. Producenci muszą wykorzy-
stywać i udostępniać trójwymiarowe modele na rów-
ni z rysunkami 2D. Pakiet AutoCAD Inventor LT Suite 
pozwala łatwo współdzielić dane projektowe 2D i 3D 
z klientami i dostawcami – bez potrzeby używania 
kosztownego oprogramowania do translacji plików. 
Import, tworzenie, modyfi kowanie i eksport trójwy-
miarowych modeli części w powszechnie używanych 
formatach usprawnia komunikację w rozbudowanym 
łańcuchu dostaw. 

Oprogramowanie w pakiecie nabiera wyjątkowej 
wartości 
Dzięki pakietowi AutoCAD Inventor LT Suite można 
wprowadzić modelowanie 3D do przepływu zadań 
2D i wkraczając na drogę cyfrowego prototypowania 
dołączyć do rosnącej rzeszy producentów wyko-
rzystujących ten proces. W efekcie już dziś można 
stać się bardziej konkurencyjnym, a jednocześnie 
umieścić swoją fi rmę na ścieżce, pozwalającej w przy-
szłości w pełni wykorzystać moc oprogramowania 
Inventor i proces cyfrowego prototypowania.
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Autodesk, AutoCAD, ATC, Autodesk Inventor, DWG, Inventor, Moldfl ow i Revit stanowią zarejestrowane znaki handlowe 
firmy Autodesk, Inc. w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych państwach. Wszystkie inne nazwy marek, nazwy produktów 
lub znaki towarowe należą do ich właścicieli. Firma Autodesk zastrzega sobie prawo do modyfikowania oferty produktów 
oraz specyfikacji w dowolnej chwili bez powiadomienia i nie odpowiada za błędy typograficzne lub graficzne mogące 
pojawić się w niniejszym dokumencie. © 2012 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prototypowanie cyfrowe dla rynku produktów

Autodesk należy do światowej czołówki dostawców oprogra-
mowania inżynierskiego - wyposaża fi rmy w narzędzia umoż-
liwiające dokładne przeanalizowanie swoich pomysłów, przed 
przystąpieniem do budowy. Umieszczając zaawansowaną 
technologię prototypowania cyfrowego w zasięgu producen-
tów głównego nurtu, Autodesk zmienia ich sposób myślenia 
o procesach projektowych i pomaga stworzyć bardziej wydajne 
przepływy zadań. Podejście fi rmy Autodesk do prototypowania 
cyfrowego jest wyjątkowe – proces ten staje się skalowalny, 
osiągalny i ekonomiczny, dzięki czemu większa grupa producen-
tów może czerpać z niego korzyści, bez konieczności zakłócania 
swojego dotychczasowego trybu pracy. Jest to najprostszy spo-
sób stworzenia i przechowywania pojedynczego modelu cyfro-
wego w wielobranżowym środowisku technicznym.

Dowiedz się więcej albo dokonaj zakupu 
Skontaktuj się ze zlokalizowanymi na całym świecie specjalistami, posiadającymi 
obszerną wiedzę na temat naszych produktów oraz głębokie zrozumienie potrzeb 
i oczekiwań branży, stanowiące nieocenioną wartość, znacznie wykraczającą poza 
koszt zakupu oprogramowania. Aby kupić licencję oprogramowania Autodesk Inventor 
skontaktuj się z Autoryzowanym Sprzedawcą Autodesk. Aby znaleźć najbliższego 
sprzedawcę, odwiedź stronę: www.autodesk.pl/reseller

Nauka i szkolenia fi rmy Autodesk 
Firma Autodesk wspiera rozwój kariery projektantów, oferując studentom i wykładow-
com różnorodne materiały edukacyjne. Wykładowcy uzyskują dostęp do oprogramo-
wania projektowego, programów nauczania i pomocy dydaktycznych, a studenci do 
bezpłatnego oprogramowania*, fi lmów szkoleniowych, konkursów i materiałów uła-
twiających rozwój zawodowy. W Autoryzowanych Centrach Szkoleniowych Autodesk 
(ATC®) można wziąć udział w szkoleniach prowadzonych przez ekspertów i potwier-
dzić uzyskane umiejętności Certyfi katem Autodesk. Więcej informacji znajduje się na 
stronie: www.autodesk.pl/education

Subskrypcja Autodesk
Wykup Subskrypcję na oprogramowanie Autodesk Inventor. Subskrypcja Autodesk® 
zapewnia dostęp do nowoczesnych usług w chmurze, aktualizacji do najnowszej wersji 
oprogramowania, pomocy technicznej online, oraz elastycznych warunków licencji.** 
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.autodesk.pl/subskrypcja

*Bezpłatne produkty udostępniane są na warunkach opisanych w umowie licencyjnej dołączonej do pobieranego 
oprogramowania. 
**Niektóre usługi Subskrypcji mogą być niedostępne dla określonych produktów lub w określonych krajach. 
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem handlowym 
fi rmy Autodesk.
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