
AutoCAD LT Desktop Subscription

Opcje wynajmu oprogramowania umożliwiają 
czasowy dostęp do jego najnowszych wersji 
i uaktualnień – bez konieczności zapłaty 
za licencję z góry, co ułatwia zarządzanie 
budżetem. 

Desktop Subscription:

• Bądź na bieżąco – korzystaj z najnowszych 
wersji oprogramowania i otrzymuj 
coroczne aktualizacje programu

• Uzyskaj pomoc techniczną, w tym dostęp 
do forów społecznościowych 

• Uzyskaj dostęp do określonych usług 
na platformie A360 i otrzymaj 25GB 
przestrzeni dyskowej w chmurze

• Elastyczne licencjonowanie 
dostosowywane do unikatowych potrzeb 
Twojej fi rmy*

Udoskonalony obszar roboczy

Tworzenie bardziej przejrzystych i szczegółowych 
projektów dzięki bogatszemu kontekstowi projektu:
• Zdecydowane i wyraźne linie 2D podkreślają 

szczegóły w projektach
• Wygładzone krzywe 2D zwiększają czytelność 

i przejrzystość projektów 
• Lepszy podgląd całego obrazu
• Opcja podglądu poleceń pozwala rzadziej cofać 

operacje

Szybsze projektowanie i kreślenie dzięki AutoCAD LT

Tworzenie i udostępnianie szczegółowej dokumentacji 
dzięki nowym narzędziom

Najlepsze oprogramowanie do kreślenia

Autodesk® AutoCAD LT® to profesjonalne 
oprogramowanie do tworzenia rysunków 2D.  
Niezawodna technologia TrustedDWG pozwala 
na bezpieczne udostępnianie prac, a narzędzia 
maksymalizujące wydajność pracy przyspieszają 
opracowywanie projektów bogatych w detale. 
Współpraca z innymi możliwa jest za pomocą 
rozwiązań oprogramowania Autodesk® AutoCAD® 

- zintegrowanych na pulpicie, w chmurze 
i urządzeniach mobilnych.

Produktywność

Ulepszone narzędzia do kreślenia 2D pomagają 
zwiększyć precyzję i wydajność, a także 
minimalizują ilość powtarzalnych zadań.

Kompatybilność

Technologia TrustedDWG gwarantuje 
kompatybilność plików z innymi produktami 
Autodesk®.

Niezawodność

Oprogramowanie AutoCAD LT powstało na platformie 
projektowej AutoCAD, która cieszy się zaufaniem 
milionów profesjonalistów od ponad 30 lat.

Nowości
• Wyjątkowe wrażenia wizualne 

zwiększają czytelność projektów 
• Inteligentne wymiarowanie 

pomaga tworzyć dokładne 
pomiary

• Ulepszone pliki PDF 
charakteryzują się mniejszymi 
rozmiarami, rozszerzonymi 
opcjami wyszukiwania i lepszym 
działaniem

• Monitor zmiennych systemowych 
zapobiega wprowadzaniu 
niepożądanych zmian

Korzyści
• Zwiększona prędkość rysowania 

dzięki inteligentnym narzędziom
• Zachowanie informacji 

projektowych dzięki technologii 
TrustedDWG™

• Dostęp do plików niemal 
z każdego miejsca dzięki chmurze 
Autodesk® A360

• Dokumentowanie projektów przy 
pomocy rozbudowanych funkcji 
detalowania 2D



Ochrona projektów dzięki technologii 
TrustedDWG

Technologia TrustedDWG jest wykorzystywana do 
przechowywania i ochrony danych projektowych. 
Program AutoCAD LT używa jej również do 
zachowania integralności danych projektowych 
podczas procesu rewizji. Technologia TrustedDWG 
to najlepszy sposób na przechowywanie i ochronę 
projektów.

Zabieraj rysunki ze sobą dzięki mobilnej 
aplikacji AutoCAD 360

Co to jest AutoCAD 360?

Ta bezpłatna**, łatwa w obsłudze, mobilna 
aplikacja, umożliwia przeglądanie i edytowanie 
rysunków AutoCAD LT z dowolnego miejsca.

AutoCAD 360 pozwala:

• Oglądać, edytować i udostępniać rysunki 
AutoCAD LT

• Uprościć edytowanie, wykonywanie 
dokumentacji powykonawczej oraz dokonywanie 
oceny i akceptacji projektu w terenie

• Współpracować nad projektem w czasie 
rzeczywistym, dzięki zintegrowanym narzędziom 
udostępniania

• Uzyskać dostęp w dowolnym czasie i miejscu do 
danych przechowywanych w chmurze†

Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację 
mobilną (na systemy iOS i Android), odwiedź 
stronę: www.autocad360.com

Profesjonalna dokumentacja

Rysunki w programie AutoCAD LT to coś więcej niż 
linie i łuki. Dodawanie notatek i wymiarów sprawia, 
że pomysły stają się profesjonalną dokumentacją. 
Ponieważ dokumentacja jest trzonem każdego 
projektu, zasługuje na szczególną uwagę.

Z tego powodu już od 30 lat produkty AutoCAD 
oferują najlepsze na rynku narzędzia do tworzenia 
dokumentacji, których używają projektanci na 
całym świecie. 

Ponad 80% projektantów używa formatów DWG™ 
podczas realizacji projektów. Ponad 92% do 
stworzenia projektów wykorzystuje CAD. Dzięki 
AutoCAD LT możesz wykonywać swoje projekty 
szybciej i skuteczniej, dzięki dopracowanym 
narzędziom do tworzenia dokumentacji. Kiedy 
gonią Cię terminy, czas ma kluczowe znaczenie. 

Już dziś odkryj nowe oprogramowanie AutoCAD LT.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: 
www.autodesk.com/peddie_research_study

Narzędzia zwiększające produktywność

Nowe, wydajne narzędzia pomagają tworzyć 
dokładne rysunki techniczne, które można 
z łatwością edytować i ponownie wykorzystać. 

Inteligentne wymiarowanie

Automatyczne tworzenie dokładnych pomiarów.
Umieszczenie kursora nad wybranym obiektem 
umożliwia podgląd jego wymiarów.

Ulepszone pliki PDF 

Pliki PDF charakteryzują się mniejszymi rozmiarami, 
rozbudowanymi opcjami wyszukiwania i lepszym 
działaniem. Dołączanie plików PDF do rysunków 
jest teraz bardziej wydajne.

Monitor zmiennych systemowych

Zapobiega wprowadzaniu niepożądanych 
zmian w ustawieniach systemowych. Wyświetla 
ostrzeżenie o wprowadzeniu zmian do ustawień 
preferencji, które mogą mieć wpływ na proces 
projektowania. 

Wypróbuj wersję testową programu 
AutoCAD LT:

www.autodesk.pl/tryautocadlt

Dzięki oprogramowaniu AutoCAD LT projekty 
są idealnie precyzyjne 

–Julee Wolverton
 Architekt krajobrazu
 Julee Wolverton Landscape

* Niektóre korzyści wynikające z posiadania Autodesk Subscription nie są dostępne dla wszystkich produktów i we wszystkich regionach geografi cz-
nych. Elastyczne opcje licencyjne, w tym dostęp do poprzednich wersji i instalacja na komputerze domowym, podlegają odpowiednim warunkom.

** Bezpłatne licencje na oprogramowanie Autodesk i/lub usługi w chmurze są udostępniane po zaakceptowaniu i wymagają przestrzegania odpo-
wiednio warunków i zasad umowy licencyjnej lub warunków korzystania z usługi, które dotyczą takiego oprogramowania lub usług w chmurze.

† Dostęp do usług wymaga połączenia z Internetem i podlega ograniczeniom terytorialnym wynikającym z warunków świadczenia usługi.
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