Projektuj z precyzją, w dowolnym miejscu.

W szybki i precyzyjny sposób twórz i edytuj rysunki 2D
i dokumentację techniczną. Projektuj w dowolnym czasie i miejscu
dzięki webowym i mobilnym aplikacjom AutoCAD.
Nowości
• Korzystaj ze zwiększonej wydajności,
szybszego zapisywania i krótszej instalacji.
• Przyspiesz szkicowanie dzięki nowemu
narzędziu Quick Measure, nowej palecie
Blocks, przeprojektowanej funkcji Purge
i wielu innym.

Najnowsze oprogramowanie
do rysowania
Twórz dokładne rysunki 2D w szybszy sposób
dzięki łatwym w obsłudze narzędziom
dostępnym w AutoCAD LT. Zwiększ wydajność
pracy, dzięki automatyzacji typowych zadań
i upraszczając przepływy prac.

Webowe i mobilne aplikacje
AutoCAD†
• Wyświetlaj, edytuj i twórz rysunki w terenie
oraz podczas prac na dowolnym urządzeniu
mobilnym.
• Oglądaj i edytuj rysunki w przeglądarce na
dowolnym komputerze bez konieczności
instalacji oprogramowania.

Stosuj preferowane technologie
Zapewnij sobie kompatybilność z aktualnymi
technologiami dzięki TrustedDWG™, obsłudze
monitorów wysokiej rozdzielczości, narzędzi
migracyjnych oraz aplikacji Autodesk na
komputer.

• Korzystaj z oprogramowania, gdy tego
potrzebujesz – od jednego miesiąca do wielu
lat.
• Dostęp do AutoCAD na komputerze
stacjonarnym, przez przeglądarkę i na
urządzeniach mobilnych.
• Szkicuj i projektuj korzystając z najnowszych
funkcji zawartych w aktualizacjach
dostępnych wyłącznie dla subskrybentów.

Pracuj kiedy chcesz i gdzie chcesz
Nie trać dostępu do swoich rysunków CAD
na budowie oraz u klienta dzięki webowym
i mobilnym aplikacjom AutoCAD dostępnym
w ramach subskrypcji AutoCAD LT.
Aplikacja mobilna AutoCAD
Korzystaj z możliwości AutoCAD LT
gdziekolwiek jesteś, nawet offline. Dzięki
łatwym w obsłudze narzędziom dokonuj
pomiarów na terenie budowy i edytuj rysunki
CAD podczas spotkań z klientami –na dowolnym
smartfonie lub tablecie. Pobierz mobilną
aplikację AutoCAD ze sklepu internetowego.

Szkicuj z precyzją
Twórz dokumentację oraz rysunki 2D dzięki
kompleksowemu zestawowi narzędzi do
rysowania, edycji, projektowania i opisu.
Możliwość szybkiego rozpoczęcia pracy
Rysuj korzystając z narzędzi w intuicyjnym
interfejsie użytkownika. Łatwe do zrozumienia
funkcje takie jak: kontekstowe karty wstążki,
wielofunkcyjne uchwyty, personalizowane
palety narzędzi oraz inteligentny wiersz
poleceń.

Dlaczego subskrypcja?

Aplikacja webowa AutoCAD
Zyskaj dostęp do najnowszych rysunków
z dowolnego miejsca bez konieczności
instalowania AutoCAD LT na komputerze.
Oglądaj, edytuj i twórz rysunki CAD
w uproszczonym interfejsie webowym
działającym w przeglądarce. Zaloguj się na
stronie web.autocad.com korzystając ze
swojego Autodesk ID.

Możliwość zapisu w sieci lub na urządzeniu
mobilnym
Zapisuj rysunki i odniesienia Xrefs
z komputera do interfejsu webowego oraz na
urządzeniu mobilnym i zyskaj dostęp do swoich
aktualnych rysunków AutoCAD na komputerze,
w przeglądarce lub urządzeniu mobilnym.
Bez wysiłku przechodź od projektowania na
komputerze stacjonarnym do projektowania
poza biurem.
Stała łączność
Otwieraj swoje pliki DWG przechowywane
w chmurze bezpośrednio w AutoCAD na
każdym urządzeniu korzystając z usług
wiodących dostawców takich jak Microsoft
OneDrive, Box czy Dropbox.
Łatwość współpracy
Łącz się z klientami i współpracownikami
korzystając z komputera stacjonarnego,
przeglądarki internetowej i urządzeń
mobilnych. Współpracuj i wprowadzaj zmiany
w czasie rzeczywistym minimalizując zbędne
opóźnienia w komunikacji oraz konieczność
wracania do biura.

Szybkie projektowanie dzięki nowym
i udoskonalonym funkcjom
Nowy, ciemny motyw
Odciąż oczy dzięki poprawie kontrastu,
bardziej wyostrzonym ikonom oraz
nowoczesnemu, niebieskiemu interfejsowi.
Szybkie wyświetlanie wymiarów
Szybko wyświetlaj wszystkie wymiary na
rysunku jednym ruchem myszy.
Zestaw bloków
Sprawnie wstawiaj bloki z ostatnio używanej
listy lub z określonych rysunków z galerii
grafik. Zapisuj kroki w swoim przepływie
pracy dzięki nowej opcji Repeat Placement.
Nowa funkcja oczyszczania
Usuwaj powtarzające się, niepotrzebne
obiekty dzięki funkcji łatwej selekcji
i podglądu obiektu. Wyszukuj elementy
rysunku nienadające się do usunięcia, aby
efektywnie zarządzać czyszczeniem.

Udoskonalona funkcja porównywania DWG
Porównuj dwie wersje rysunku lub odniesienia
Xref bez konieczności opuszczania aktualnego
okna. Wykrywaj różnice graficzne i importuj
pożądane zmiany do bieżącego rysunku.
Łączność w chmurze
Uzyskaj dostęp do każdego pliku DWG dzięki
wiodącym dostawcom usług w chmurze,
a także z Autodesk Drive dostępnego
w ramach subskrypcji.
Większa szybkość
Zapisuj swoją pracę w ciągu zaledwie ułamka
sekundy. Skróć czas instalacji AutoCAD LT
o połowę w przypadku dysków SSD.

Korzyści z subskrypcji
Zostań subskrybentem AutoCAD LT,
aby zyskać swobodę i korzyści płynące
ze wsparcia. Nabywając subskrypcję
zyskujesz dostęp do:
• Wsparcia technicznego: korzystaj
z usług specjalistów ds. wsparcia,
zdalnej pomocy i zasobów online.
• Aktualnego oprogramowania:
zachowaj konkurencyjność dzięki
stałemu dostępowi do najnowszych
funkcji i lepszej wydajności.
• Elastycznych terminów użytkowania:
korzystaj z oprogramowania
tak długo, jak tego potrzebujesz
– od jednego miesiąca do wielu lat.
• Narzędzi administracyjnych: łatwo
zarządzaj licencjami, stanowiskami
i korzystaniem z poziomu swojego
konta Autodesk.

Chroń swoje projekty korzystając
z technologii TrustedDWG
Zachowaj integralność swoich danych
projektowych w procesie przeglądu
dokumentacji dzięki technologii
TrustedDWG™. Zintegrowana
z oprogramowaniem AutoCAD LT, technologia
TrustedDWG to najwydajniejsza i najbardziej
precyzyjna metoda przechowywania
i udostępniania danych projektowych.
Pliki TrustedDWG zachowują każdy element
w rysunku wraz z wzajemnymi odniesieniami
uwzględniając wierność danych.

Dowiedz się więcej lub dokonaj
subskrypcji
Zyskaj dostęp do specjalistów na całym
świecie zapewniających wiedzę o produktach,
zrozumienie branży i wartość dodaną
wykraczającą poza samo oprogramowanie.
Aby dokonać zakupu licencji na
oprogramowanie AutoCAD LT skontaktuj
się z autoryzowanym Partnerem Autodesk.
Znajdź najbliższego Partnera poprzez stronę
autodesk.com/reseller.
Wypróbuj wersję próbną AutoCAD:
autodesk.com/tryautocadlt

*Bezpłatne produkty podlegają warunkom umowy licencyjnej użytkownika końcowego, która towarzyszy pobieraniu tego oprogramowania.
**Wszystkie korzyści subskrypcji nie są dostępne dla wszystkich produktów we wszystkich regionach. Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem handlowym firmy Autodesk.
†Usługi chmurowe podlegają akceptacji i przestrzeganiu warunków umowy licencyjnej lub warunków usługi, które towarzyszą usługom
chmurowym.
Autodesk, the Autodesk logo, Alias, AutoCAD, Autodesk Inventor, DWG, Fusion 360, and Moldflow są zarejestrowanymi znakami handlowymi
lub znakami towarowymi Autodesk i/lub jego filii w USA i/lub innych krajach. Wszystkie inne nazwy marek, nazwy produktów lub znaki
towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Autodesk zastrzega sobie prawo do zmiany oferty produktów i usług oraz specyfikacji
i cen w dowolnym momencie bez powiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne lub graficzne, które mogą pojawić
się w tych dokumentach. © 2019 Autodesk, Inc. All rights reserved.

