Porównaj funkcje programów
AutoCAD 2023
i AutoCAD LT 2023
Dowiedz się, które oprogramowanie CAD stanowi
właściwe rozwiązanie w przypadku danego
procesu projektowego.

Kup subskrypcję AutoCAD® 2023 including specialized toolsets do
projektowania architektonicznego i elementów mechanicznych,
tworzenia map 3D i wielu innych zastosowań. Uzyskuj dostęp
do programu AutoCAD zawsze i wszędzie za pomocą aplikacji
internetowej oraz mobilnej.

Kup subskrypcję AutoCAD LT® 2023 i szybko twórz dokładne rysunki
2D w łatwych w obsłudze narzędziach kreślarskich. Uzyskuj dostęp
do programu AutoCAD LT zawsze i wszędzie za pomocą aplikacji
internetowej oraz mobilnej.

Możliwości:

Możliwości:

•
•
•
•
•

Tworzenie rysunków 2D i dokumentacji
Modelowanie i wizualizacja 3D
Dostosowywanie oprogramowania, w tym za pomocą wbudowanych
funkcji programowania
Możliwość określenia standardów CAD
Praca z dowolnego miejsca z użyciem dołączonych aplikacji
internetowych i mobilnych AutoCAD.

Dostępne funkcje:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tworzenie i edytowanie geometrii 2D
Opisywanie rysunków z użyciem śladów, tekstu, wymiarów, linii
odniesienia i tabel
Dostosowywanie wstążki i palet narzędzi
Dołączanie i importowanie danych z plików PDF
Udostępnianie i wykorzystywanie danych z plików DGN, programu
Navisworks i usługi Mapy Bing
Tworzenie i edytowanie modeli 3D z wykorzystaniem brył, powierzchni i
siatek
Dostosowywanie oprogramowania za pomocą dodatkowych aplikacji i
interfejsów API
Wyodrębnianie danych obiektów do tabel
Tworzenie renderingów z użyciem oświetlenia, materiałów i stylów
wizualnych
Stosowanie standardów CAD i monitorowanie ich przestrzegania
Automatyzacja zliczania obiektów i bloków
Udostępnianie rysunków współpracownikom bezpośrednio z poziomu
programu AutoCAD lub AutoCAD LT
Importowanie komentarzy i wprowadzanie zmian za naciśnięciem
przycisku
Zapoznawanie się z przydatnymi poradami i nowymi funkcjami, które
przyspieszają pracę, za pomocą opcji Moje informacje.

Specjalistyczne zestawy narzędzi:

•
•
•
•
•

Pracuj szybciej z pomocą specjalistycznych zestawów narzędzi, w tym
Architecture, Mechanical, Electrical, MEP, Plant 3D, Map 3D i Raster
Design. Każdy zestaw narzędzi zawiera inne funkcje branżowe. Do zalet
zestawów należą:
Dostęp do bibliotek zawierających ponad 750 000 symboli, części i
komponentów szczegółów
Automatyzacja tworzenia rzutów kondygnacji, przekrojów, elewacji,
opisów, warstw i właściwości
Łatwe tworzenie szczegółów i widoków na podstawie modeli 3D oraz
proste generowanie zestawień, list i tabel
Tworzenie procesów opartych na regułach w celu egzekwowania
standardów projektowych.

Elementy zestawu:

•
•
•

Aplikacja mobilna AutoCAD
Aplikacja internetowa AutoCAD
Dostęp do witryny Autodesk App Store.

•
•

Tworzenie rysunków 2D i dokumentacji
Praca z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji internetowej oraz
mobilnej AutoCAD.

Dostępne funkcje:

•
•
•
•
•
•
•

Tworzenie i edytowanie geometrii 2D
Opisywanie rysunków z użyciem śladów, tekstu, wymiarów, linii
odniesienia i tabel
Dostosowywanie wstążki i palet narzędzi
Dołączanie i importowanie danych z plików PDF
Udostępnianie i wykorzystywanie danych z plików DGN, programu
Navisworks i usługi Mapy Bing
Automatyzacja zliczania obiektów i bloków
Udostępnianie rysunków współpracownikom bezpośrednio z poziomu
programu AutoCAD lub AutoCAD LT.

Specjalistyczne zestawy narzędzi:

•

Brak w zestawie.

Elementy zestawu:

•
•

Aplikacja mobilna AutoCAD
Aplikacja internetowa AutoCAD.
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