
Korzystaj z najnowocześniejszych 
metod projektowania dzięki 
oprogramowaniu AutoCAD
Wybierz jakość i precyzję, z których słynie AutoCAD



Integruj projekty od pierwszego 
etapu prac

Model koordynacji:

• Przyciągaj obiekty do dokładnych 
lokalizacji w dołączonym modelu 
koordynacji, korzystając ze 
standardowego przyciągania względem 
punktów końcowych 2D i obiektu 
środkowego.

• Dołączaj i wyświetlaj modele Autodesk® 
Navisworks® i Autodesk® BIM 360™ 
Glue® bezpośrednio w oprogramowaniu 
AutoCAD.

• Unikaj konfliktów, odwołując się  
w swoich projektach do modeli 
Navisworks.

• Korzystaj z obsługi formatu plików 
Navisworks, aby wczytywać modele  
z innych aplikacji do programu AutoCAD.

Importowanie plików PDF:

• Importuj z pliku PDF teksty zapisane 
czcionkami TrueType, geometrię i obrazy 
rastrowe lub dodaj je w postaci obiektów 
AutoCAD jako podkładkę do bieżącego 
rysunku.

• Określaj skalę, obrót i punkt wstawiania 
importowanej geometrii.

• Kontroluj przypisywanie importowanych 
obiektów do warstw.

Linie środkowe i znaczniki środka:

• Twórz geometrię linii środkowej dla 
określonego typu linii w powiązaniu  
z wybranymi liniami i poliliniami.

• Twórz powiązany znacznik środka na 
środku wybranego okręgu, łuku lub łuku 
wielokątnego.

• Podczas przenoszenia powiązanych 
obiektów linie środkowe i znaczniki 
środka będą odpowiednio aktualizowane.

Twórz innowacyjne projekty w programie  
AutoCAD 2017

Bardziej precyzyjne i szczegółowe rysunki w jeszcze 
krótszym czasie

Tworzenie interesujących projektów
Narzędzia 3D pozwalają zaprojektować  
i zwizualizować niemal dowolną koncepcję:
• Wprowadzaj w życie swoje pomysły 

korzystając z gotowych do prezentacji grafik 
i druku 3D.

• Umieszczaj projekty w rzeczywistym 
otoczeniu, korzystając z modeli koordynacji 
i funkcji Reality Computing.

Precyzyjne dokumentowanie
Dzięki automatyzacji typowych czynności  
i optymalizacji procesów można przyspieszyć 
tworzenie dokumentacji:
• Automatycznie twórz dokumentację 

budowlaną z modeli 3D w programie 
AutoCAD®.

• Pracuj szybciej dzięki efektywniejszym 
narzędziom, takim jak inteligentne 
wymiarowanie i ulepszone pliki PDF.

Personalizacja oprogramowania
Oprogramowanie AutoCAD można 
konfigurować na zupełnie nowe sposoby:
• Dostosuj program AutoCAD do własnych 

potrzeb za pomocą aplikacji Autodesk 
Exchange Apps.

• Narzędzie Sysvar Monitor dostarcza 
powiadomienia o niepożądanych 
modyfikacjach zmiennych systemowych.

Szybszy kontakt i sprawniejsza 
współpraca
Korzystaj z technologii wspomagających 
wspólną pracę nad projektami:
• Technologia TrustedDWG zapewnia 

zgodność formatów plików i niezawodne 
działanie.

• Ulepszone pliki PDF umożliwiają 
udostępnianie linków z projektów AutoCAD 
w przeglądarkach plików PDF.

• Procesy projektowania można płynnie 
łączyć w zintegrowanych rozwiązaniach 
działających na komputerach, w usługach 
chmurowych i na urządzeniach przenośnych.

Prostsze zarządzanie 
oprogramowaniem dzięki AutoCAD
Plany subskrypcji oprogramowania 
AutoCAD zapewniają dostęp do najnowszych 
aktualizacji i wersji przez określony czas, co 
pozwala spełniać potrzeby związane  
z realizacją projektów przy mniejszych 
kosztach początkowych: 
• Korzystaj z najnowszych wersji  

i automatycznych aktualizacji.
• Korzystaj z pomocy technicznej Autodesk, 

aby szybko wznowić pracę.
• Uzyskaj dostęp do oprogramowania 

Autodesk® A360 wspomagającego wspólną 
pracę nad projektami, zyskując przy tym 
25 GB miejsca w chmurze.

• Korzystaj z elastycznych praw licencyjnych  
i zwiększaj lub zmniejszaj zakres 
subskrypcji w zależności od ilości pracy*.

Dzięki AutoCAD 360 Pro zawsze masz 
dostęp do funkcji oprogramowania 
AutoCAD
Czym jest AutoCAD 360 Pro?
AutoCAD 360 Pro to oficjalna aplikacja 
mobilna AutoCAD. Aplikacja AutoCAD 360 Pro 
jest teraz dołączana do każdej subskrypcji 
oprogramowania AutoCAD.

AutoCAD 360 Pro zawiera zaawansowane 
funkcje, które umożliwiają:
• oznaczanie rysunków, dodawanie do nich 

tekstu i wprowadzanie innych zmian  
w czasie rzeczywistym;

• korzystanie z zewnętrznych magazynów  
w chmurze, takich jak Dysk Google  
i Dropbox;

• używanie zaawansowanych narzędzi do 
zarządzania warstwami, pomiarów  
i adnotacji;

• pracę w trybie offline i synchronizowanie 
zmian po przejściu do trybu online.

Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację 
mobilną do systemów iOS i Android, odwiedź 
stronę www.autocad360.com.

Co nowego?
• Importowanie geometrii  

z pliku PDF do rysunku w postaci 
obiektów AutoCAD.

• Wygodne udostępnianie 
widoków rysunków 
współpracownikom poprzez 
publikowanie ich w chmurze.

• Łatwe tworzenie i edytowanie 
linii środkowych i znaczników 
środka.

• Zarządzanie wszystkimi 
aktualizacjami oprogramowania  
z poziomu aplikacji 
komputerowej Autodesk®.

Korzyści
• Sprawniejsze procesy dzięki 

rozszerzonej integracji  
i zgodności plików PDF. 

• Możliwość dostosowywania 
oprogramowania przy użyciu 
aplikacji Autodesk® Exchange 
Apps.

• Ochrona danych projektowych 
dzięki technologii TrustedDWG™.

• Aplikacja AutoCAD® 360 Pro 
do podglądu i edycji plików 
praktycznie z dowolnego miejsca.

http://www.autocad360.com


Innowacyjne i udoskonalone funkcje
Importowanie plików PDF
Importuj z plików PDF teksty zapisane 
czcionkami TrueType, geometrię i obrazy 
rastrowe lub dodawaj je w postaci obiektów 
AutoCAD jako podkładkę do bieżącego 
rysunku.

Udostępnianie widoków projektów
Usprawnij współpracę, publikując widoki 
rysunków w chmurze. Osoby wyświetlające 
plik nie muszą logować się ani używać 
żadnego produktu AutoCAD oraz nie mają 
możliwości modyfikowania źródłowego pliku 
DWG™.

Aplikacja komputerowa Autodesk
Powiadomienia o aktualizacjach są 
dostarczane bez zakłócania pracy. Samouczki 
ułatwiają pełne wykorzystanie nowych funkcji, 
a do poszczególnych produktów dostępne są 
porady, biblioteki zawartości i inne zasoby 
wspomagające rozwój umiejętności.

Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka
Tworzenie i edytowanie linii środkowych 
i znaczników środka jest proste. Podczas 
przenoszenia powiązanych obiektów linie 
środkowe i znaczniki środka są odpowiednio 
aktualizowane.

Udoskonalone narzędzia migracji
Teraz można w prosty sposób spersonalizować 
działanie programu, przenosząc własne 
ustawienia i pliki z poprzednich wersji. 
Ustawienia niestandardowe są wykrywane, 
po czym można wybrać, które z nich mają być 
przeniesione.

Wypróbuj AutoCAD już teraz:
www.autodesk.com/tryautocad

Chroń swoje projekty dzięki  
technologii TrustedDWG
W rozwijanie projektów inwestujesz tysiące,  
a często i dziesiątki tysięcy złotych. Zadbaj  
o integralność danych projektowych w całym 
procesie oceny, korzystając z technologii 
TrustedDWG.

Technologia TrustedDWG, na której oparto 
oprogramowanie AutoCAD, to oryginalny, 
najbardziej efektywny i precyzyjny sposób 
na przechowywanie i udostępnianie danych 
projektowych. Pliki TrustedDWG są tworzone 
w sposób gwarantujący wierne zapisywanie 
poszczególnych elementów rysunku i relacji 
między elementami.

Doskonalona od ponad 30 lat technologia 
TrustedDWG umożliwia wierne zapisywanie 
i ochronę wszystkich plików z cennymi 
projektami.

5 najlepszych sposobów na  
dostosowanie programu AutoCAD
1. Exchange Apps: Dostosuj działanie 

oprogramowania, korzystając  
z zatwierdzonych przez Autodesk 
rozszerzeń Exchange Apps.

2. Skrypty: Twórz pliki skryptów (SCR), 
aby automatyzować wykonywanie 
często używanych zestawów poleceń.

3. Rejestrator operacji: Używaj 
rejestratora operacji do rejestrowania 
poleceń i wartości wejściowych, 
które będą służyć za makra 
operacji. Następnie makra te można 
uruchamiać w celu zautomatyzowania 
powtarzalnych czynności. 

4. Aliasy poleceń: Twórz aliasy poleceń, 
aby szybko uruchamiać często 
używane polecenia z wiersza poleceń.

5. Bloki dynamiczne: Funkcja bloków 
dynamicznych pozwala stworzyć 
pojedynczy blok, który można 
następnie modyfikować w czasie 
rzeczywistym w celu tworzenia 
konfiguracji bloków o nowych 
atrybutach.

http://www.autocad360.com


Dowiedz się więcej lub kup
Zyskaj dostęp do specjalistów z całego świata, którzy zapewniają ekspercką 
wiedzę, głębokie zrozumienie branży oraz korzyści wykraczające poza 
możliwości oprogramowania. Aby uzyskać licencję na oprogramowanie Autodesk 
AutoCAD, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Autodesk. Znajdź 
najbliższego sprzedawcę na stronie www.autodesk.pl/reseller

A360
Oparta na chmurze platforma Autodesk A360 zapewnia dostęp do wielu 
narzędzi i usług pozwalających na rozszerzenie procesu projektowania poza 
tradycyjne rozwiązania. Usprawnij pracę, współpracuj efektywniej i ciesz się 
możliwością szybkiego dostępu i udostępniania swoich projektów w dowolnym 
miejscu i czasie. Dowiedz się więcej na: www.autodesk.com/a360

* 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.

** Bezpłatny dostęp do oprogramowania Autodesk lub usług w chmurze wymaga akceptacji i przestrzegania 
odpowiednio postanowień umowy licencyjnej lub warunków korzystania z usługi powiązanych z danym  
oprogramowaniem lub usługami w chmurze.

†Dostęp do usług wymaga połączenia z Internetem i podlega ograniczeniom geograficznym określonym  
w warunkach korzystania z usługi.
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Pracuję z programem AutoCAD już od 25 lat. To od samego 
początku moja pasja.
— Shaun Bryant
 Właściciel
 CADFMconsultants

http://www.autodesk.pl/reseller
http://www.autodesk.com/a360



