AutoCAD LT 2023

Najlepsze w swojej
klasie projektowanie 2D.

AutoCAD LT® zapewnia precyzję i współpracę, dzięki czemu można się skoncentrować na istotnych zadaniach.
Nieustające innowacje pozwalają na szybszą pracę.
Zaawansowane funkcje kreślenia 2D
• Ulepszenia popularnych funkcji, takich jak Ślad
i Zlicz.
• Przyspieszenie kreślenia i tworzenia
dokumentacji za pomocą funkcji Okna
przestawne i Przenieś do Autodesk Docs.

Aplikacje internetowa i mobilna
AutoCAD®†

Powody, dla których warto wykupić
subskrypcję*

• Wyświetlanie, edycja i tworzenie rysunków
w podróży lub w terenie na urządzeniu
przenośnym.

• Możliwość korzystania z oprogramowania przez
niezbędny okres dzięki elastycznym okresom
subskrypcji od jednego miesiąca do kilku lat.

• Wyświetlanie i edycja rysunków w przeglądarce
na dowolnym komputerze bez potrzeby
instalowania oprogramowania.

• Dostęp do programu AutoCAD LT na komputerze
stacjonarnym, w przeglądarce internetowej lub na
urządzeniu mobilnym.
• Kreślenie i tworzenie dokumentacji za pomocą
najnowszych funkcji objętych aktualizacjami
przeznaczonymi wyłącznie dla subskrybentów.

Najlepsze oprogramowanie
kreślarskie
Używaj łatwych w obsłudze narzędzi
kreślarskich w programie AutoCAD LT, aby
szybciej tworzyć dokładne rysunki 2D. Zwiększaj
wydajność pracy dzięki automatyzacji
rutynowych czynności i optymalizacji procesów.

Pracuj, gdzie chcesz i kiedy chcesz
Subskrypcja AutoCAD LT obejmuje aplikację
internetową i aplikację mobilną AutoCAD, dzięki czemu
możesz zawsze mieć dostęp do swoich rysunków CAD
— nawet w terenie czy w biurze klienta.
Aplikacja mobilna AutoCAD
Korzystaj z możliwości programu AutoCAD niezależnie
od miejsca — nawet bez dostępu do sieci. Dzięki łatwym
w użyciu narzędziom wykonuj pomiary w terenie
i edytuj rysunki CAD podczas spotkań z klientami, na
smartfonie lub tablecie. Pobierz aplikację mobilną
AutoCAD ze sklepu z aplikacjami. Zaloguj się, używając
swojego identyfikatora Autodesk, i rozpocznij pracę.

Zapisuj rysunki i odnośniki z komputera
stacjonarnego, aby korzystać z nich
w aplikacjach internetowej i mobilnej. Uzyskuj
dostęp do aktualnych rysunków w programie
AutoCAD LT na komputerze, przez przeglądarkę
internetową i na urządzeniu przenośnym. Bez
problemów przechodź od kreślenia w biurze do
kreślenia w podróży.

Kreśl precyzyjnie
Twórz dokumentację 2D i rysunki za pomocą
wszechstronnego zestawu narzędzi do
rysowania, edytowania, projektowania oraz
opisywania.

Nieprzerwana łączność

Szybko zabierz się do pracy
Kreśl za pomocą narzędzi w intuicyjnym
interfejsie użytkownika. Zrozumiałe funkcje
obejmują kontekstowe karty wstążki, uchwyty
wielofunkcyjne, niestandardowe palety narzędzi
oraz inteligentny wiersz poleceń.
Używaj preferowanych technologii
Wykorzystaj zgodność z najnowszymi
technologiami obejmującymi technologię
TrustedDWG®, obsługę monitorów o wysokiej
rozdzielczości, narzędzia migracji oraz aplikację
komputerową Autodesk.

Zapisywanie rysunków w celu korzystania z nich
w aplikacjach internetowych i mobilnych

Aplikacja internetowa AutoCAD
Uzyskuj dostęp do najnowszych rysunków
w dowolnym miejscu bez instalowania programu
AutoCAD LT na komputerze. Wyświetlaj, edytuj i twórz
rysunki CAD przy użyciu uproszczonego interfejsu
użytkownika w przeglądarce internetowej. Zaloguj
się przy użyciu swojego identyfikatora Autodesk na
stronie web.autocad.com

Wyświetlaj i edytuj pliki DWG przechowywane
w chmurze bezpośrednio w programie AutoCAD
LT na praktycznie dowolnym urządzeniu,
korzystając z czołowych dostawców usług
przechowywania w chmurze, takich jak
Microsoft OneDrive, Box, Dropbox i Dysk Google.
Współpracuj z łatwością
Utrzymuj kontakt z klientami
i współpracownikami na komputerze
stacjonarnym, przez przeglądarkę internetową
i na urządzeniach przenośnych. Współpracuj
i wprowadzaj zmiany na bieżąco, usprawniając
komunikację bez zbędnych wizyt w biurze.

Udoskonalone funkcje, które przyspieszają kreślenie i tworzenie dokumentacji oraz ułatwiają współpracę
Ślad

Okna przestawne

Dodawaj uwagi i znaczniki dotyczące zmian
w projekcie bez modyfikacji istniejącego rysunku
z poziomu programu komputerowego AutoCAD oraz
aplikacji internetowej i mobilnej.

Przeciągaj okna rysunków, aby wyświetlić je obok
siebie lub na wielu monitorach bez otwierania
kolejnej instancji programu AutoCAD LT. Każde
okno zapewnia w pełni funkcjonalne przeglądanie
i edytowanie rysunków.

Udostępnij
Udostępnianie pozwala na wysyłanie kontrolowanej
kopii rysunku do współpracowników i członków
zespołu, aby umożliwić jej wyświetlanie i edycję
z dowolnego miejsca. Zapewnij odpowiedni dostęp
osobom, które muszą tylko przeglądać plik, oraz
osobom, które muszą go edytować. Udostępniaj
rysunki łatwiej i bezpieczniej.
Zlicz
Funkcja ta umożliwia zautomatyzowanie zliczania
bloków lub obiektów z wybranego obszaru bądź
z całego rysunku za pomocą menu obejmującego
identyfikowanie błędów i nawigowanie wśród
zliczanych obiektów.

Karta Początek
Karta Początek AutoCAD LT ułatwia dostęp do plików
i innych przydatnych treści bezpośrednio z poziomu
ekranu głównego.
Uproszczona instalacja
Skróć czas konfiguracji oprogramowania poprzez
szybszą i spersonalizowaną instalację. Rozpocznij
pracę nawet podczas instalacji programu.
Poprawki wydajności
Skorzystaj z wyższej wydajności w programie
AutoCAD LT, także podczas drukowania.
Chroń swoje projekty dzięki technologii
TrustedDWG
Zadbaj o integralność danych projektowych
w całym procesie recenzowania, korzystając
z technologii TrustedDWG. Technologia TrustedDWG,
na której oparto program AutoCAD LT, to oryginalny,
najbardziej efektywny i precyzyjny sposób
na przechowywanie i udostępnianie danych
projektowych. Pliki TrustedDWG gwarantują wierne
zapisywanie poszczególnych elementów rysunku
i relacji między elementami.

Przenieś do Autodesk Docs
Szybciej generuj pliki PDF za pomocą kilku kliknięć,
przenosząc arkusze rysunków CAD w formacie PDF
bezpośrednio z programu AutoCAD LT do usługi
Autodesk Docs. Uzyskuj dostęp do plików DWG
w usłudze Autodesk Docs z dowolnego miejsca za
pomocą aplikacji internetowej AutoCAD.

Korzyści z subskrypcji
Subskrypcja programu AutoCAD LT
zapewnia elastyczność i korzyści związane
z pomocą techniczną. Korzyści wiążące się
z subskrypcją:
• Pomoc techniczna: dostęp do specjalistów
pomocy technicznej, pomocy zdalnej
i zasobów online.
• Aktualne oprogramowanie: utrzymanie
konkurencyjności dzięki natychmiastowemu
dostępowi do najnowszych funkcji
i zwiększeniu wydajności.
• Elastyczne okresy subskrypcji: możliwość
korzystania z oprogramowania przez
wybrany okres, od jednego miesiąca do kilku
lat.
• Narzędzia administracyjne: proste
zarządzanie licencjami na oprogramowanie,
liczbą stanowisk i stopniem wykorzystania
z poziomu konta w portalu Autodesk
Account.

Wypróbuj AutoCAD LT już teraz:
autodesk.pl/products/autocad-lt/
free-trial

* Niektóre korzyści z zakupu planów są niedostępne w przypadku pewnych produktów i w wybranych językach lub regionach. Korzystanie z elastycznych warunków licencjonowania, w tym uprawnień do użytku
domowego i korzystania z poprzednich wersji, podlega pewnym ograniczeniom.
†Udostępnienie usług w chmurze wymaga zaakceptowania i przestrzegania odpowiednio warunków umowy licencyjnej lub warunków korzystania z usługi, które dotyczą tych usług w chmurze.
Autodesk, the Autodesk logo, AutoCAD LT, DWG, and TrustedDWG are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other
brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice,
and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2022 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

