
Nové užívateľské prostredie
Prepracované prostredie vám pomáha pracovať 
rýchlejšie a efektívnejšie:

• Zmenšite námahu očí a ľahšie si prehliadnite 
tenké čiary, tlačidlá a texty. 

• Zlepšite funkčnosť aj rýchlosť vďaka 
premiestneniu nástrojov. 

• Šetrite čas s modernou, hardvérovo 
akcelerovanou grafikou.  

Predstavujeme AutoCAD LT 
Desktop Subscription 
Licencujte si aplikáciu AutoCAD LT pre 
stolný počítač a vezmite pritom do úvahy 
svoje prevádzkové a rozpočtové potreby. 

Možnosť voľby a dostupnosť

Široké spektrum možností pre nákup 
vyhovie jedinečným potrebám vášho 
podnikania. Preto je teraz získanie licencie 
na AutoCAD oveľa jednoduchšie ako kedysi.

Desktop Subscription prináša:

• Najnižšie náklady na zaobstaranie. 
• Ľahké zvýšenie alebo zníženie počtu 

pracovísk.  
• Prístup k najnovším nástrojom. 
• Pružné rozpočtovanie. 

Zrýchlite navrhovanie s nepostrádateľnými 
nástrojmi na kreslenie

Profesionálna voľba pre 2D kreslenie
Vytvárajte výkresy s nepostrádateľnými nástrojmi 
na kreslenie v aplikácii AutoCAD LT®. Zdieľajte 
presné detaily návrhov vďala spoľahlivej 
technológii TrustedDWG™. Zrýchlite tvorbu 
detailov s nástrojmi pre maximálne zvýšenie 
produktivity. Prepojte svoje pracovné postupy 
naprieč integrovanými riešeniami pre stolný 
počítač, cloud i mobilný Autodesk® AutoCAD®.

Produktivita

Vylepšené 2D kresliace nástroje a funkcie 
obmedzujú opakujúce se úkony na minimum 
a pomôžu vám pracovať rýchlejšie a efektívnejšie.

Kompatibilita

Technológia TrustedDWG zabezpečuje, 
kompatibilitu súborov s ďalšími produktami 
spoločnosti Autodesk a podporuje spoľahlivosť 
dát. 

Spoľahlivosť

AutoCAD LT je založený na softvérovej 
technológii AutoCAD, platformy pre navrhovanie, 
ktorej dôverujú milióny profesionálov už viac ako 
30 rokov.

* Zobrazená doporučená maloobchodná cena (SRP) je Autodeskom navrhovaná cena určitého produktu či služieb v Spojených štátoch. SRP 
neobsahuje žiadne príplatky ani provízie za inštaláciu alebo dane. Cena SRP je zobrazená iba pre referenčné účely; skutočnú predajnú cenu 
stanovuje váš predajca.  

** Mesačné plány si môžete kúpiť iba prostredníctvom on-line obchodu a štvrťročné plány iba u predajcu. Ročné plány si môžete kúpiť buď 
cez on-line obchod, alebo u predajcu. Plány zakúpené cez on-line obchod sa po dobu trvania zmluvy automaticky obnovujú za fixný mesačný 
alebo ročný poplatok, v závislosti na ich dostupnosti. Plány zakúpené u predajcu si môžete v termíne uplynutia platnosti existujúceho plánu 
alebo pred ním obnoviť, a to buď u Autodesku alebo u predajcu spoločnosti Autodesk, v závislosti na ich dostupnosti.

Čo je nového
• Prepracované rozhranie ponúka 

lepšiu funkčnosť a šetrí oči.
• Nová karta pomáha pri 

otváraní nových i existujúcich 
výkresov.

• Galérie na páse kariet umožňujú 
pohotovo pristupovať k obsahu 
výkresov.

• Náhľad príkazov zobrazuje 
zamýšľané zmeny ešte pred ich 
potvrdením.

Výhody
• Chráňte informácie v návrhoch 

s technológiou TrustedDWG™.
• Vďaka aplikácii Autodesk® 360,  

pristupujte k súborom 
prakticky odkiaľkoľvek. 

• Urýchlite navrhovanie s chytrými 
a intuitívnymi užívateľskými 
nástrojmi.

• Zdokumentujte svoje návrhy 
s robustnými 2D funkciami pre 
prípravu detailov.



Chráňte svoje návrhy s technológiou 
TrustedDWG
Uchovávajte informácie v návrhoch 
s technológiou TrustedDWG, ktorá je jednou 
z najpresnejších spôsobov na ukladanie údajov 
z návrhu. Každá sada s aplikáciou AutoCAD 
LT využíva technológiu TrustedDWG, ktorá 
pomáha zachovať integritu vašich návrhov počas 
revízií. TrustedDWG je najlepším spôsobom, ako 
uchovávať a chrániť návrhy. 

Vezmite svoje výkresy kamkoľvek  
vďaka mobilnej aplikácii AutoCAD 360
Upravujte a zdieľajte svoje návrhy prakticky 
odkiaľkoľvek s bezplatnou† mobilnou aplikáciou 
na kreslenie.

• Spolupracujte s ostatnými užívateľmi aplikácie 
AutoCAD 360 v reálném čase s integrovanými 
nástrojmi na zdieľanie. 

• Zjednodušte si návštevy staveniska a prácu 
v teréne s ľahko prístupnými nástrojmi na 
revízie a pripomienkovanie výkresov. 

Navštívte web www.autocad360.com pre 
ďalšie informácie a stiahnutie mobilnej aplikácie.

Vylepšené, ale dôverne známe 
prostredie
Objavte nové prostredie aplikácie AutoCAD 
LT 2015. Tmavšia téma menej zaťažuje oči 
a necháva vyniknúť tenké čiary, tlačidlá a texty. 
Prepracovanejší vzhľad sa prejavuje aj na 
kresliacej ploche, vrátane uzlov a zvýrazňovania 
výberu. Vylepšená funkčnosť novo 
umiestnených tlačidiel vám pomôže rýchlejšie 
pracovať.

Inovované rozhranie lepšie vyhovuje moderným 
počítačom s hardvérovo akcelerovanou 2D 
grafikou. Na obrazovke sa 2D vektory rýchlejšie 
vykresľujú a rýchlejšie je aj posúvanie a 
zoomovanie. Softvér skutočne využíva grafický 
hardvér najnovších počítačov.

Prostredie aplikácie AutoCAD LT bolo kompletne 
prepracované. Opreli sme sa o tisícky hodín 
práce skupín respondentov a využili spätnú 
väzbu od užívateľov. Odozva bola v absolútnej 
väčšine pozitívna a prostredie zostáva naďalej 
úplne prispôsobiteľné vašim potrebám. Môžete 
si dokonca vrátiť späť svetlejší variant prostredia.

Objavte nový AutoCAD LT už dnes.

Prejdite na najnovšiu verziu  
aplikácie AutoCAD LT
Vďaka novým i aktualizovaným funkciám 
obsahuje AutoCAD LT 2015 najnovšie prepojené 
technológie pre urýchlenie navrhovania a tvorby 
dokumentácie:

• Prepracované rozhranie: Aktualizované 
rozhranie zlepšuje funkčnost a šetrí oči. 

• Nová karta: Rýchlejšie otvárajte nové 
a existujúce výkresy a pristupujte k vybranému 
obsahu. 

• Galérie na páse kariet: Ušetrite čas vďaka 
vizuálnemu prístupu k obsahu výkresu z pásu 
kariet. 

• Náhľad príkazov: Urobte si predstavu 
o zmenách – skôr než ich potvrdíte – pri širšom 
okruhu príkazov. 

• Okno nápovedy: Animovaná šípka 
v užívateľskom rozhraní ukazuje na 
umiestnenie nástrojov na páse kariet. 

• Geografická poloha: Ukladajte on-line mapy 
do statických obrázkov a tlačte ich. 

• Nástroje zvyšujúce produktivitu: Upravujte 
štýl textu, ako napr. automatické odrážky 
a horný či dolný index. 

Pracujeme prevažne v dvojrozmernom priestore, 
takže AutoCAD LT je pre nás výbornou 
voľbou. Verzia LT nám poskytuje funkcie, ktoré 
potrebujeme a za cenu, ktorú si môžeme dovoliť.

Matt Brownfield
Riaditeľ
Nteractive Consulting & Events Ltd

† Bezplatné licencie na softvér a/alebo cloudové služby spoločnosti Autodesk podliehajú prijatiu a dodržovaniu podmienok  
a pravidiel licenčnej zmluvy alebo podmienok služby, podľa platného znenia, ktoré je prílohou tohto softvéru alebo cloudovej služby.

Autodesk, logo Autodesk, AutoCAD, AutoCAD LT a TrustedDWG sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky 
spoločnosti Autodesk, Inc., a/alebo ich pobočiek v Spojených štátoch a/alebo v ďalších krajinách. Všetky ostatné názvy značiek, 
produktov alebo ochranných známok sú majetkom príslušných držiteľov. Spoločnosť Autodesk si vyhradzuje právo kedykoľvek bez 
upozornenia pozmeniť ponuku, špecifikácie a ceny svojich produktov a služieb a nezodpovedá za typografické alebo grafické chyby, 
ktoré se môžu v tomto dokumente vyskytnúť. © 2014 Autodesk, Inc. Všetky práva vyhradené.www.autodesk.cz/autocadlt

http://www.autodesk.cz/autocadlt
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