Porównanie programu
AutoCAD LT 2023
z poprzednimi wersjami
Program AutoCAD LT® ma elastyczny model subskrypcji, co oznacza, że po wydaniu każdej wersji
i aktualizacji produktu są udostępniane nowe funkcje. Dla użytkowników korzystających z licencji wieczystej
na program AutoCAD LT w wersji 2018 lub starszej podajemy poniżej zmiany wprowadzone w programie
AutoCAD LT w wersji 2023.
Program AutoCAD LT 2023 to:
Aplikacje internetowa i mobilna AutoCAD*
Praca możliwa zawsze i wszędzie za pomocą aplikacji
internetowej oraz mobilnej AutoCAD. Praca nad rysunkami
w programie AutoCAD LT na dowolnym urządzeniu — na
komputerze stacjonarnym, w przeglądarce internetowej lub
na urządzeniu przenośnym.
Dostęp do plików DWG przechowywanych w chmurze za
pomocą programu AutoCAD LT oraz aplikacji internetowej
i mobilnej AutoCAD dzięki partnerstwu AutoCAD z Microsoft
OneDrive, Box i Dropbox.

Aplikacja mobilna
AutoCAD

AutoCAD LT na komputery
PC/Mac

Aplikacja internetowa
AutoCAD

Wyświetlanie i edytowanie
najnowszych rysunków
w dowolnym miejscu.

Precyzyjne projektowanie
i kreślenie oraz tworzenie
dokumentacji w trybie 2D.

Wyświetlanie i edytowanie
rysunków w przeglądarce
internetowej praktycznie na
dowolnym komputerze.

Główne funkcje
• Ślad: bezpieczne recenzowanie i komentowanie bezpośrednio w ramach funkcji Ślad w pliku DWG bez zmiany istniejącego rysunku.
• Udostępnij: wysyłanie kontrolowanej kopii rysunków do członków zespołu, aby umożliwić jej wyświetlanie i edycję z dowolnego miejsca.
• Zlicz: automatyzacja zliczania bloków lub geometrii i ograniczanie błędów. Eksportowanie danych w postaci tabeli dynamicznej.
• Przenieś do Autodesk Docs: przenoszenie arkuszy rysunków CAD w formacie PDF z programu AutoCAD LT do usługi Autodesk Docs.
• Historia rysunku: możliwość wyświetlania dotychczasowych zmian wprowadzonych na rysunku i uzyskania automatycznych informacji o poprzednich
wersjach.
• Porównanie odnośników zewnętrznych: porównywanie dwóch wersji odnośnika zewnętrznego i wprowadzanie zmian bez opuszczania bieżącego rysunku.
• Paleta Bloki (ulepszona): sprawne wstawianie bloków z karty Biblioteki w programie komputerowym lub aplikacji internetowej AutoCAD.
• Szybki pomiar (ulepszony): szybkie wyświetlanie wszystkich sąsiednich pomiarów (w tym pól powierzchni i obwodów) znajdujących się na rysunku.
• Przycinanie i wydłużanie (ulepszone): domyślny tryb Szybki umożliwia teraz automatyczne wybieranie wszystkich potencjalnych obwiedni.
• Porównywanie rysunków DWG™: porównywanie dwóch wersji rysunku bez konieczności opuszczania bieżącego okna.
• Zapisywanie rysunków w celu korzystania z nich w aplikacjach internetowych i mobilnych: zapisywanie rysunków i ich odnośników na komputerze
stacjonarnym w celu ich późniejszego przeglądania oraz edytowania w aplikacjach internetowej i mobilnej AutoCAD.
• Importowanie z pliku PDF: możliwość importowania geometrii (plików czcionek SHX, wypełnień, obrazów rastrowych i tekstu TrueType) z pliku PDF do
rysunku.
• Widoki udostępnione: publikowanie widoków projektowych rysunku w przeglądarce internetowej w celu ich przeglądania i komentowania.*
• Nowe widoki i rzutnie: łatwe dodawanie zapisanych widoków do układów.
• Zaznaczanie poza ekranem: wybrane obiekty pozostają w zbiorze wskazań nawet w przypadku przesunięcia lub pomniejszenia widoku.

Najważniejsze udoskonalenia
• Ślad: dodawanie uwag i znaczników dotyczących zmian w projekcie
z poziomu programu AutoCAD LT na komputerze stacjonarnym oraz
w aplikacjach internetowej i mobilnej.
• Okna przestawne: przeciąganie okien z rysunkami, aby wyświetlić je
obok siebie lub na wielu monitorach, bez otwierania kolejnej instancji
programu AutoCAD LT.
• Spersonalizowana instalacja: skrócenie czasu konfiguracji
oprogramowania poprzez szybszą i spersonalizowaną instalację.
Możliwość rozpoczęcia pracy nawet podczas instalacji programu.
• Grafika 2D (ulepszona): szybsze powiększanie i przesuwanie w czasie
rzeczywistym. Płynna praca dzięki ponownemu generowaniu rysunku
w sposób automatyczny.

• Zapis w pół sekundy: średnio o sekundę krótszy czas zapisywania
operacji.
• Szybka instalacja: nawet o 50% krótsza w przypadku dysków SSD.
Exchange Apps.
• Nowy ciemny motyw: nowoczesny niebieski wygląd oraz lepszy
kontrast i lepsza ostrość.
• Interfejs użytkownika: ikony w stylu Flat Design oraz intuicyjne okna
dialogowe i paski narzędzi.
• Zwiększenie wydajności operacji zapisu, przenoszenia i kopiowania
dzięki formatowi plików TrustedDWG® w wersji 2018.

Korzyści z subskrypcji:
zyskaj więcej, kupując
subskrypcję programu
AutoCAD LT 2023
Dostęp do pomocy i oprogramowania
Pomoc techniczna

Dostęp do najnowszego oprogramowania

• Specjaliści pomocy technicznej Autodesk: zaplanowanie rozmowy†, czat
online (ograniczona dostępność) lub kontakt przez e-mail.

Natychmiastowy dostęp do najnowszych wersji i aktualizacji.

• Pomoc z użyciem pulpitu zdalnego: bezpieczny sposób bezpośredniego
rozwiązywania problemów.†
• Zasoby online: dostęp do naszej bazy wiedzy z dokumentacją pomocy,
ćwiczeniami, filmami szkoleniowymi i do pomocy na forach społeczności.

Dostęp do poprzednich wersji
Możliwość pobrania poprzednich wersji i korzystania z nich.

Elastyczne okresy subskrypcji
Wybierz subskrypcję miesięczną, roczną lub 3-letnią.*

Narzędzia administracyjne
Proste zarządzanie licencjami na oprogramowanie, liczbą stanowisk
i stopniem wykorzystania z poziomu konta w portalu Autodesk Account.

Możliwość korzystania z oprogramowania w dowolnym miejscu
Dostęp do programu AutoCAD LT w pracy, domu i w podróży.

* Niedostępne dla nabywców planu obsługi.
† Dostępne dla nabywców planu obsługi z pomocą techniczną Advanced Support.
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