
Łatwiejsze zarządzanie  
oprogramowaniem
Opcje subskrypcji AutoCAD LT 
umożliwiają dostęp do najnowszych 
aktualizacji i wersji, przy jednoczesnej 
minimalizacji ponoszonych kosztów 
początkowych. Dzięki nim:
• jesteś na bieżąco z najnowszymi 

wersjami i otrzymujesz automatyczne 
aktualizacje

• możesz otrzymać pomoc przy  
instalacji oprogramowania

• zyskujesz dostęp do usługi Autodesk® 
A360 oraz 25 GB miejsca w chmurze1

• korzystasz z elastycznych praw 
licencyjnych oraz zwiększasz lub 
zmniejszasz ilość licencji zależnie  
od obciążenia pracą

stacjonarnych, w chmurze oraz mobilnych. 
Wzbogacaj projekty korzystając z danych  
z plików PDF, DGN i Navisworks® oraz aplikacji 
do mapowania online.

Dostęp do indywidualnego wsparcia
Uzgodnij termin rozmowy z pracownikiem 
pomocy technicznej, aby przedyskutować  
i rozwiązać problemy z produktem, lub uzyskaj 
szybką pomoc w prostych sprawach dzięki 
pomocy technicznej poprzez chat.

Zabierz ze sobą możliwości AutoCAD  
w dowolne miejsce 
Poznaj AutoCAD Mobile
Jako subskrybent AutoCAD LT otrzymujesz 
bezpłatnie aplikację AutoCAD Mobile.
Oferuje ona najważniejsze narzędzia do pracy 
poza biurem, które eliminują konieczność 
noszenia ze sobą wydruków projektów. 
Możesz:
• zwiększyć produktywność dzięki opcji 

łatwego podglądu, edycji i współdzielenia 
rysunków CAD na tablecie lub smartfonie

• dokonywać precyzyjnych pomiarów, 
komentować, opisywać oraz modyfikować  
w miejscu prowadzenia prac lub podczas 
wizyt u klienta

• na bieżąco tworzyć nowe rysunki

Wejdź na stronę autodesk.com/products/
autocad-mobile aby dowiedzieć się więcej  
i pobrać aplikację mobilną na iOS, Android  
i Windows.

Stworzony z myślą o przyszłości
Możliwość jeszcze szybszego tworzenia bardziej precyzyjnych rysunków  
i dokumentacji 2D

Podstawowe oprogramowanie 
kreślarskie
Twórz szybciej precyzyjne rysunki 2D dzięki 
łatwym w obsłudze narzędziom kreślarskim  
w oprogramowaniu Autodesk® AutoCAD LT®.  
Przyspiesz proces dokumentacji 
automatyzując standardowe zadania  
i upraszczając procesy robocze.

Precyzyjna dokumentacja
Twórz dokumentację i rysunki 2D korzystając 
z kompleksowego zestawu narzędzi do 
rysowania, edycji i opisywania.

Możliwość szybkiego znalezienia  
właściwego narzędzia
Uzyskuj dostęp do narzędzi korzystając  
z intuicyjnego interfejsu użytkownika.  
Łatwe do zrozumienia funkcje obejmują karty 
kontekstowe wstążki, uchwyty wielofunkcyjne, 
palety narzędzi z możliwością dostosowania 
oraz inteligentny wiersz poleceń.

Stosowanie preferowanych technologii
Zapewnij kompatybilność dzięki aktualnym 
rozwiązaniom technologii TrustedDWG™, 
wsparciem dla monitorów wysokiej 
rozdzielczości oraz aplikacji Autodesk Desktop.

Szybsza łączność i współpraca
Nawiązuj kontakty ze współpracownikami 
korzystając ze zintegrowanych rozwiązań 

Co nowego
• Szybka konwersja 

importowanej geometrii PDF 
do tekstu i obiektów tekstu 
wielowierszowego

• Oszczędność czasu dzięki 
narzędziom do naprawiania 
przerwanych ścieżek plików  
z odnośnikami zewnętrznymi

• Bardziej swobodna nawigacja 
wśród rysunków, także 
podczas przesuwania  
poza ekran

• Łączenie obiektów 
tekstowych i obiektów tekstu 
wielowierszowego w jeden 
obiekt wielowierszowy

KORZYŚCI
• Możliwość korzystania 

z najnowszych aplikacji 
przy niższym koszcie 
początkowym 

• Tworzenie usprawnionych 
procesów roboczych dzięki 
rozległej kompatybilności  
i integracji PDF

• Możliwość dostępu, 
wyświetlania i edycji plików 
z niemal każdej lokalizacji 
dzięki aplikacji AutoCAD 
Mobile

• Dostęp do osobistego 
wsparcia telefonicznego oraz 
pomocy z użyciem pulpitu 
zdalnego

http://autodesk.com/products/autocad-mobile
http://autodesk.com/products/autocad-mobile


Udoskonalenia w zakresie konwersji tekstu 
na tekst wielowierszowy 
Narzędzie Połącz tekst jest teraz bardziej 
elastyczne i inteligentne niż kiedykolwiek. 
Obiekty tekstu wielowierszowego można 
teraz wybierać wraz z obiektami tekstowymi. 
Translacja kodów znaków przebiega 
prawidłowo przy sugerowanym formatowaniu.

Chroń własne projekty dzięki  
technologii TrustedDWG
Intensywnie inwestujesz w rozwój swoich 
projektów. Dzięki TrustedDWG™ zachowujesz 
integralność swoich danych projektowych 
przez cały czas trwania procesu weryfikacji.

Technologia TrustedDWG, jako element
oprogramowania AutoCAD LT, jest oryginalnym, 
najbardziej wydajnym i precyzyjnym 
rozwiązaniem umożliwiającym przechowywanie 
i współdzielenie danych projektowych. Pliki 
TrustedDWG powstają w oparciu o kompletną 
technologię, która zachowuje każdy element 
rysunku oraz relację pomiędzy elementami 
zapewniając wierność danych.

Bazując na 30 latach doświadczenia, 
technologia TrustedDWG ułatwia zachowanie  
i ochronę Twoich projektów.

Nowe i udoskonalone funkcje
Rozpoznawanie tekstu SHX
Korzystaj z narzędzia do rozpoznawania 
tekstu SHX w celu szybkiego przekształcania 
geometrii PDF w obiekty tekstowe.
Narzędzie do rozpoznawania tekstu SHX 
analizuje nagromadzenie geometrii  
i automatycznie zastępuje je obiektami 
wielowierszowymi.

Dodatkowe ulepszenia związane  
z formatem PDF
Funkcja importu PDF jest stale ulepszana. 
Korzystaj z podglądu miniatur plików PDF 
przed importem oraz z udoskonalonej funkcji 
skalowania geometrii PDF z układów.

Odnośniki do plików zewnętrznych
Oszczędzaj czas i swoje nerwy, korzystając 
z prostych narzędzi do naprawiania 
przerwanych ścieżek plików z odnośnikami 
zewnętrznymi. Ścieżki do odnośników 
zewnętrznych stają się teraz ścieżkami 
domyślnymi, co pomaga ograniczyć liczbę 
przerwanych ścieżek. Możesz łatwo 
wyszukiwać i stosować prawidłowe ścieżki  
do brakujących odnośników.

Wybór obiektów
Poruszaj się swobodnie po rysunku podczas 
zaznaczania obiektów. Wybrane obiekty 
pozostają w zbiorze wskazań nawet  
w przypadku przesunięcia lub pomniejszenia 
widoku.

* Niektóre korzyści z subskrypcji są niedostępne dla wszystkich produktów i/lub krajów. Elastyczne warunki licencjonowania włącznie  
z prawami do korzystania z poprzednich wersji oprogramowania oraz użytkowania domowego podlegają określonym warunkom. 
** Dostęp do bezpłatnego oprogramowania Autodesk lub bezpłatnych usług w chmurze wymaga zaakceptowania i przestrzegania 
postanowień umowy licencyjnej danego oprogramowania lub warunków korzystania z danej usługi w chmurze. 
1 Dostęp do usługi wymaga połączenia z Internetem i podlega wszystkim ograniczeniom regionalnym przedstawionym w Warunkach 
korzystania z usługi, które dotyczą takiego oprogramowania lub usług w chmurze.
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Pozostań w czołówce
Bądź na bieżąco. Skorzystaj z darmowego 
przewodnika online AutoCAD – 
Hitchhiker’s Guide to AutoCAD Basics 
w razie pytań dotyczących tworzenia 
optymalnych rysunków 2D. Jeśli jesteś 
okazjonalnym użytkownikiem programu 
AutoCAD LT, znajdziesz w nim informacje 
o podstawowych poleceniach. Możesz 
szybko sprawdzać informacje dotyczące 
przeglądania, geometrii, warstw, 
właściwości, bloków i wielu innych 
tematów. 
Pobierz przewodnik

Rozpocznij korzystanie  
z wersji testowej AutoCAD LT:
autodesk.pl/tryautocadlt

http://help.autodesk.com/view/ACDLT/2018/ENU/?guid=GUID-2AA12FC5-FBB2-4ABE-9024-90D41FEB1AC3
http://autodesk.pl/tryautocadlt

