Szybsze kreślenie. W dowolnym miejscu.
Szybkie i precyzyjne tworzenie i edytowanie rysunków 2D
wraz z dokumentacją — gdziekolwiek jesteś.
Co nowego
• Proste udostępnianie
projektów bez udostępniania
oryginalnych plików.
• Szybsze identyfikowanie
zmian, dzięki porównaniu
plików DWG™.

• Szybsza nawigacja
i manipulowanie rysunkami
dzięki ulepszonej grafice 2D.
• Możliwość wyświetlania
i edytowania rysunków
w sieci i na urządzeniach
mobilnych.

Korzyści
• Korzystaj z najnowszego
oprogramowania przy
niższych kosztach
początkowych.*
• Twórz precyzyjne rysunki
szybciej dzięki łatwym
w użyciu narzędziom
kreślarskim.

Najlepsze oprogramowanie kreślarskie

Sprawniejsza współpraca

Szybsze i łatwiejsze tworzenie dokładnych
rysunków 2D dzięki prostym w użyciu
narzędziom kreślarskim w AutoCAD LT.
Przyspieszony proces tworzenia dokumentacji
dzięki automatyzacji typowych czynności
i optymalizacji procesów.

Połącz się ze współpracownikami z poziomu
pulpitu, przeglądarki internetowej i urządzeń
przenośnych. Współpracuj z innymi i
wprowadzaj zmiany na bieżąco, bez zakłóceń
w komunikacji i z możliwością pracy
w dowolnym miejscu.

Dokładna dokumentacja

Dostęp do indywidualnego wsparcia
technicznego

Tworzenie dokumentacji 2D i rysunków za
pomocą wszechstronnego zestawu narzędzi
do rysowania, edytowania oraz opisywania.
Znajdź odpowiednie narzędzie
Uzyskaj dostęp do narzędzi za pomocą
intuicyjnego interfejsu użytkownika.
Zrozumiałe funkcje obejmują kontekstowe
karty wstążki, wielofunkcyjne uchwyty,
konfigurowalne palety narzędzi oraz
inteligentny wiersz poleceń.
Korzystaj z preferowanych technologii
Zachowuj zgodność z najnowszymi
technologiami dzięki technologii
TrustedDWG™, obsłudze monitora o wysokiej
rozdzielczości, narzędziom do migracji
i aplikacji komputerowej Autodesk.

Zaplanuj rozmowę telefoniczną
z przedstawicielem pomocy technicznej,
aby omówić i rozwiązać problemy związane
z użytkowaniem produktu. Możesz też uzyskać
szybką odpowiedź na proste pytania dzięki
obsłudze czatu.

Precyzja kreślarska w dowolnym
miejscu
Bądź na bieżąco z projektami w terenie,
u klienta, w biurze i w drodze. Subskrypcje
AutoCAD LT oferują dostęp do zupełnie nowej
aplikacji internetowej AutoCAD i ulepszonej
aplikacji mobilnej AutoCAD. Każda z nich
zawiera funkcje ułatwiające pracę nad
projektami w dowolnym miejscu. Dostęp do
projektów, rysunków i danych na dowolnej
platformie i na różnych urządzeniach.

• Pracuj w dowolnym miejscu
dzięki aplikacjom mobilnym
AutoCAD® web** i AutoCAD.†
• Przyspiesz procesy projektowe
dzięki prostemu dostępowi do
rysunków i danych.

Bądź konkurencyjny dzięki
dostępowi do najnowszych narzędzi
Subskrypcja AutoCAD LT z planami
miesięcznymi i rocznymi to elastyczne
i opłacalne rozwiązanie. Możliwości:
• Bądź na bieżąco dzięki uproszczonemu
zarządzaniu licencją i aktualizacją
oprogramowania.
• Połącz się i współpracuj w dowolnym
miejscu.
• Personalizuj AutoCAD LT dzięki
migracji ustawień i plików.
• Twórz innowacyjne projekty dzięki
nowym narzędziom

Nowe i udoskonalone funkcje
Aplikacja internetowa AutoCAD
Nowość w rodzinie produktów AutoCAD,
aplikacja internetowa AutoCAD zapewnia
szybki dostęp do najnowszej wersji
projektów. Przeglądaj, twórz i edytuj rysunki
CAD za pomocą uproszczonego interfejsu
internetowego pod adresem web.autocad.com.
Aplikacja mobilna AutoCAD
Możliwość pracy na rysunkach w terenie
— nawet bez dostępu do internetu. Przeglądaj,
twórz i edytuj rysunki CAD na dowolnym
urządzeniu mobilnym dzięki wydajnym,
łatwym w użyciu narzędziom.
Zapisz do usługi AutoCAD Web & Mobile
Funkcja ta umożliwia zapisywanie plików
w celu wyświetlania i edytowania ich
w aplikacjach internetowych oraz mobilnych.

Korzystaj ze współdzielonego dostępu do
najnowszych rysunków na komputerach,
w sieci i urządzeniach przenośnych, aby
pracować na plikach DWG w dowolnym
miejscu.
Porównaj DWG
Proste identyfikowanie i dokumentowanie
różnic graficznych między 2 wersjami rysunku
lub odnośnika (xref). Wykorzystanie grafiki
kodowanej kolorami, w celu podkreślenia
różnic między wersjami rysunku.
Usprawnienia grafiki 2D
Możliwość szybszego powiększania,
przesuwania i zmiany porządku rysowania
oraz właściwości warstw. Nowe elementy
sterujące w oknie dialogowym Wydajność
grafiki, umożliwiają łatwe konfigurowanie
wydajności grafiki 2D.
Współdzielone widoki
Udostępnianie projektów bez udostępniania
oryginalnych plików. Możliwość wykorzystania
udostępnianego linku do publikowania
widoków projektu w przeglądarce
internetowej i otrzymywania komentarzy
bezpośrednio na pulpit programu.
Widoki i rzutnie
Wstawianie widoków na układ, zmienianie
skali lub przesuwanie rzutni obszaru
papieru w dowolnym momencie oraz szybkie
tworzenie nowych widoków modelu — nawet
podczas pracy nad układem.

Ochrona projektów dzięki technologii
TrustedDWG
Inwestycja w rozwój własnych projektów była
znacząca. Zachowaj integralności danych
projektowych, podczas procesu recenzji dzięki
technologii TrustedDW.
TrustedDWG, wbudowany w oprogramowanie
AutoCAD LT, to oryginalny, najbardziej
wydajny i najdokładniejszy sposób
przechowywania i udostępniania danych
projektowych. Pliki TrustedDWG są tworzone
w sposób gwarantujący wierne zapisywanie
poszczególnych elementów rysunku
i powiązań między elementami.
Doskonalona od ponad 30 lat technologia
TrustedDWG umożliwia wierne zapisywanie
i ochronę wszystkich plików z cennymi
projektami.

Zdjęcie główne dzięki CallisonRTKL.

Wypróbuj AutoCAD LT już teraz:
autodesk.pl/tryautocadlt

* Nie wszystkie korzyści płynące z planu subskrypcji są dostępne we wszystkich językach i/lub regionach. Elastyczne warunki licencyjne,
obejmujące prawa do poprzedniej wersji i użytku domowego, są dostępne pod pewnymi warunkami.
* Dostęp do usług w chmurze wymaga połączenia z Internetem i podlega wszystkim ograniczeniom regionalnym, które przedstawiono
w Warunkach korzystania z usługi.
† Bezpłatne licencje na oprogramowanie Autodesk i/lub usługi w chmurze są udostępniane po zaakceptowaniu i wymagają przestrzegania
odpowiednio warunków i zasad umowy licencyjnej lub warunków korzystania z usługi, które dotyczą takiego oprogramowania lub usług
w chmurze.
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