
Wybierz wersję oprogramowania AutoCAD,  
która najlepiej pasuje do Twojej firmy

AutoCAD
Nasze oprogramowanie do projektowania ogólnego ułatwia kształtowanie otaczającego 
świata, m.in. dzięki:
 narzędziom do rysowania i dodawania adnotacji pozwalającym tworzyć rysunki i dokumentację 2D;
 ułatwiającym tworzenie trójwymiarowych modeli narzędziom do modelowania 3D i wizualizacji;
 narzędziom programistycznym i służącym do dostosowywania, które umożliwiają tworzenie  
 niestandardowych procesów projektowania.

Bezpłatna wersja testowa  Subskrybuj

Branżowej wersje oprogramowania AutoCAD

Zoptymalizuj procesy projektowania i kreślenia  
architektonicznego. Projektuj i twórz dokumentację 
bardziej efektywnie dzięki narzędziom przeznaczonym 
specjalnie dla architektów, a ponadto:

• twórz plany kondygnacji, przekroje, elewacje oraz inne rysunki  
 związane z projektowaniem budynków za pomocą specjalistycznych  
 narzędzi;

• zapewnij spójność standardów projektowych dzięki zorganizowaniu  
 rysunków w ramach struktury opartej na przebiegu przedsięwzięcia;

• korzystaj z ponad 8 tysięcy inteligentnych obiektów i stylów  
 architektonicznych zgodnych ze standardami warstw AIA 2nd Edition,  
 BS1192 DIN 276, ISYBAU Long Format, ISYBAU Short Format oraz STLB.
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AutoCAD

Architecture
Zautomatyzuj zadania z zakresu inżynierii mechanicznej, 
takie jak generowanie komponentów maszyn,  
wymiarowanie czy tworzenie zestawień komponentów,  
a ponadto:

• twórz rysunki części i zespołów, jak również inne rysunki  
 z zakresu projektowania produktów za pomocą  
 specjalistycznych narzędzi;

• korzystaj z ponad 700 tysięcy inteligentnych części,  
 funkcji i symboli produkcyjnych zgodnych z normami  
 ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN oraz GB.
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AutoCAD

Mechanical

Aplikacja do tworzenia dokumentacji projektowej  
i budowlanej dla specjalistów z branż mechanicznej,  
elektrycznej oraz hydraulicznej (MEP), a ponadto:

• oparte na zadaniach narzędzia do tworzenia rysunków  
 mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych do instalacji  
 budowlanych;

• spójność standardów projektowych dzięki zorganizowaniu  
 rysunków w ramach struktury opartej na przebiegu przedsięwzięcia;

• możliwość wykorzystania ponad 10,5 tysiąca inteligentnych  
 obiektów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych  
 zgodnych z normami AIA 2nd Edition, BS1192 Descriptive oraz  
 BS1192 — AUG Version 2, a także dotyczących warstw norm DIN  
 276, ISYBAU Long Format, ISYBAU Short Format i STLB.
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AutoCAD

MEP
Twórz i modyfikuj elektryczne systemy sterowania za pomocą 
oprogramowania do projektowania elektrycznego  
przeznaczonego dla projektantów automatyki.  
Oprogramowanie obejmuje kompletny zestaw funkcji CAD  
do projektowania instalacji elektrycznych, a ponadto: 

• funkcje tworzenia układów paneli, schematów oraz innych  
 rysunków elektrycznych za pomocą specjalistycznych narzędzi;

• spójność standardów projektowych poprzez zorganizowanie  
 rysunków w strukturze opartej na przebiegu przedsięwzięcia;

• bibliotekę ponad 65 tysięcy inteligentnych symboli elektrycznych  
 zgodnych z normami AS, GB, IEC, IEC-60617, JIC, JIS, NFPA oraz IEEE.
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AutoCAD

Electrical
Twórz schematy instalacji rurowych i oprzyrządowania, 
modyfikuj je oraz zarządzaj nimi. AutoCAD P&ID to proste 
tworzenie raportów, edytowanie, udostępnianie  
i sprawdzanie poprawności informacji, a ponadto:

• specjalne narzędzia do opracowywania schematów oraz  
 innych rysunków z zakresu projektowania instalacji rurowych  
 i oprzyrządowania;

• spójność standardów projektowych dzięki zorganizowaniu  
 rysunków w ramach struktury opartej na przebiegu przedsięwzięcia;

• biblioteka ponad 15 800 inteligentnych obiektów z zakresu  
 projektowania instalacji rurowych i oprzyrządowania,  
 zgodnych z 320 normami, w tym PIP, DIN, ISA, ISO oraz JIS-ISO.
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AutoCAD

P & ID
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AutoCAD

Civil 3D
Oprogramowanie do projektowania obiektów w branży 
budownictwa wodno-lądowego oraz tworzenia  
dokumentacji, które obsługuje modelowanie informacji  
o budynku (BIM), a ponadto:

• oparte na zadaniach narzędzia umożliwiające zarządzanie danymi GIS  
 i agregowanie ich z danymi projektowymi;

• rozwiązania umożliwiające tworzenie planów, profili i przekrojów  
 na potrzeby budowy dróg, zabudowy terenów oraz innych projektów  
 z zakresu budownictwa wodno-lądowego;

• zapewnia spójność standardów projektowych poprzez organizowanie  
 rysunków w strukturze opartej na przebiegu przedsięwzięcia;

• zapewnia dostęp do danych przestrzennych przechowywanych  
 w plikach, bazach danych i usługach sieciowych;

• obsługuje standardowy schemat danych, zautomatyzowane  
 biznesowe przepływy projektowe oraz szablony raportów dla  
 północnoamerykańskiej branży elektrycznej, europejskiej branży  
 elektrycznej, sektora wodociągów i kanalizacji, a także sektora  
 gazowego.

• obejmuje inteligentne, interaktywne obiekty inżynierii lądowej  
 i wodnej pozwalające na tworzenie wzajemnie połączonych projektów  
 oraz konfigurowalne style, które umożliwiają osiągnięcie zgodności  
 z niemal dowolnymi standardami graficznymi.
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AutoCAD

Map 3D
Twórz i utrzymuj dane map i GIS w środowisku rysunkowym 
AutoCAD. AutoCAD Map obsługuje topologię GIS w AutoCAD, 
a ponadto:

• oparte na zadaniach narzędzia umożliwiające zarządzanie danymi GIS  
 i agregowanie ich z danymi projektowymi;

• zapewnia spójność standardów projektowych poprzez organizowanie  
 rysunków w strukturze opartej na przebiegu przedsięwzięcia;

• zapewnia dostęp do danych przestrzennych przechowywanych  
 w plikach, bazach danych i usługach sieciowych;

• obsługuje standardowy schemat danych, zautomatyzowane  
 biznesowe procesy projektowe oraz szablony raportów dla  
 północnoamerykańskiej branży elektrycznej, europejskiej branży  
 elektrycznej, sektora wodociągów i kanalizacji, a także sektora  
 gazowego.
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AutoCAD

Plant 3D
Udostępnij rozwiązania z zakresu projektowania 3D  
projektantom i inżynierom zajmującym się modelowaniem  
i dokumentowaniem zakładów produkcyjnych. Generuj  
i udostępniaj rzuty izometryczne i ortogonalne oraz  
zestawienia komponentów, a ponadto:

• twórz schematy, układy zakładów przemysłowych oraz inne rysunki  
 z zakresu projektowania fabryk za pomocą specjalistycznych narzędzi;

• zapewnij spójność standardów projektowych dzięki zorganizowaniu  
 rysunków w ramach struktury opartej na przebiegu przedsięwzięcia;

• korzystaj z biblioteki ponad 400 inteligentnych obiektów  
 przemysłowych, takich jak szablony sprzętu, szablony pomocnicze 
 oraz elementy konstrukcyjne zgodne z 40 normami, w tym ANSI i DIN.
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Wersje AutoCAD dopasowane do wymagań branżowych 
zawierają funkcje oprogramowania do projektowania 
ogólnego, a ponadto:

narzędzia do automatyzacji tworzenia komentarzy;

funkcje ułatwiające tworzenie specyficznych dla poszczególnych 
branż detali i widoków na podstawie modeli 3D;

funkcje ciągłej aktualizacji powiązanych widoków, tabel i innej 
istotnej zawartości w miarę wprowadzania zmian w projektach;

funkcje automatycznego tworzenia warstw oraz właściwości 
zawartości branżowej;

oparte na regułach procesy ułatwiające wdrażanie norm 
branżowych na wszystkich etapach procesu projektowania;

funkcje generowania harmonogramów, wykazów i tabel  
odpowiednich dla różnych branż.




