
 

 

 

AutoCAD LT. Rajzoljon precízen! Bárhol! 

Az első számú rajzolószoftver 

Az AutoCAD LT egyszerűen használható 
rajzeszközeivel gyorsabban hozhat létre 
pontos 2D rajzokat. A gyakori feladatok 
automatizálása és a munkafolyamatok 
egyszerűsítése révén javíthatja a 
termelékenységet. 

 

Rajzoljon precízen! 

Az átfogó rajz-, szerkesztési, tervezési és 
feliratozási eszközökkel 2D 
dokumentációt és rajzokat készíthet. 

Lásson hozzá a munkához gyorsan 

Rajzait intuitív felhasználói felületen 
keresztül készítheti el. A könnyen érthető 
funkciók közé tartoznak például a 
környezetfüggő szalagfülek, a 
többfunkciós fogók, a testreszabható 
eszközpaletták és az intelligens 
parancssor. 

Kedvelt technológiák, Önnek 

A TrustedDWG™ technológia, a nagy 
felbontású monitorok támogatása, az 
áttelepítési eszközök és az Autodesk 
asztali alkalmazás segítségével 
biztosíthatja a legújabb technológiákkal 
való kompatibilitást. 

Dolgozzon bárhol, bármikor 

Rajzait bármikor elérheti munkája 
helyszínén vagy ügyfelei irodájában az 
AutoCAD webes és mobilalkalmazásainak 
segítségével, amennyiben rendelkezik 
AutoCAD-előfizetéssel. 

AutoCAD mobilalkalmazás 

Vigye magával az AutoCAD erejét 
bárhova, akár offline is. Az egyszerűen 
használható eszközökkel helyben 
végezheti a méréseket, majd az 
ügyfelekkel folytatott megbeszéléseken 
bármely okostelefonon vagy tableten 
szerkesztheti a CAD-rajzokat. Töltse le az 
AutoCAD mobilalkalmazást az 
alkalmazás-áruházból. Jelentkezzen be 
Autodesk-azonosítójával, és már 
munkához is láthat. 

 

AutoCAD webes alkalmazás 

Bárhol hozzáférhet a legújabb rajzaihoz 
anélkül, hogy számítógépére AutoCAD LT 
szoftvert telepítene. Egyszerűsített webes 
felületen tekintheti meg, hozhatja létre és 
szerkesztheti CAD-rajzait a 
böngészőjében. Jelentkezzen be 
Autodesk-azonosítójával a 
web.autocad.com weboldalon. 

 

Mentés a webes és mobilalkalmazásra 

Mentse az asztali alkalmazásban tárolt 
rajzokat és Xrefeket a webes és 
mobilalkalmazásba, hogy bármikor 
hozzáférjen az AutoCAD-ben tárolt 
legújabb munkáihoz számítógépen vagy a 
webes és mobilalkalmazásokon keresztül. 
Egyszerű váltás az asztali alkalmazásban 
való rajzolás és az utazás közbeni 
munkavégzés között. 

Állandó kapcsolat 

Az AutoCAD-del gyakorlatilag bármely 
eszközén közvetlenül megnyithatja és 
szerkesztheti a felhőben tárolt DWG-
fájlokat az olyan piacvezető felhőalapú 
szolgáltatásoknak köszönhetően, mint a 
Microsoft OneDrive, a Box, a Dropbox 
vagy a Google Drive. 

Zavartalan együttműködés 

Ügyfeleivel és kollégáival az asztali 
alkalmazás segítségével, illetve a webes 
vagy mobilos felületen is együttműködhet. 
Dolgozzon csapatban és hajtson végre 
módosításokat valós időben – ezzel 
csökkentheti a szükségtelen 
kommunikációs késedelmeket és a 
fölösleges utakat az irodába. 
 

 

 
 

AUTODESK* 
AUTOCAD LT 
2021 

https://web.autocad.com/login


 

 

 

 
 
Rajzoljon gyorsabban  
az új és továbbfejlesztett 
szolgáltatások segítségével 

Rajzolási előzmények 

Tekintse meg a rajzon végrehajtott 
változásokat. Szerezzen automatikus 
betekintést a korábbi verziók 
összehasonlításával közvetlenül a 
jelenlegi rajz összefüggésében. 

Xref-összehasonlítás 

Hasonlítsa össze egy külső referenciafájl 
(Xref) két verzióját, és hajtsa végre a 
módosításokat anélkül, hogy elhagyná a 
jelenlegi rajzot. 

Továbbfejlesztett Blokkelempaletta 

Férjen hozzá blokktartalmaihoz bárhol és 
bármikor. Illesszen be blokkokat 
hatékonyan az asztali alkalmazás 
Könyvtárak lapjáról, vagy az AutoCAD 
webes alkalmazásból. 

A grafikai teljesítmény fejlesztései 

Pásztázzon és nagyítson gyorsabban 
valós időben. 2D-s pásztázás és nagyítás 
esetén az AutoCAD LT automatikusan 
elvégzi a regenerációs műveleteket a 
gyorsabb és zökkenőmentesebb élmény 
érdekében. 

 

Kapcsolódás a felhőalapú tárhelyekhez 

Nyissa meg a piacvezető 
felhőszolgáltatóknál tárolt DWG-fájlok 
bármelyikét, amelyeket az Autodesk 
Drive-ból is bármikor lekérhet, 
amennyiben rendelkezik előfizetéssel. 

Vágás és Kiterjesztés 

A Vágás és Kiterjesztés funkciók 
egyszerűbbé váltak – az alapértelmezett 
Gyors mód automatikusan beállítja az 
összes potenciális határt. 

A Gyorsmérés funkció fejlesztései 

A MEASUREGEOM parancs Gyors 
opciója mostantól megjeleníti a területek 
és kerületek kiszámított értékeit egy 2D-s 
rajzon.  

A Revcloud fejlesztései 

Az új REVCLOUDPROPERTIES 
paranccsal az összes felülvizsgálást 
igénylő felhő ívméretét módosíthatja. 

Objektumok szétválasztása egy ponton 

Válasszon szét egy sort, ívet vagy nyitott 
vonalláncot két objektumra a kiválasztott 
ponton az új BREAKATPOINT 
paranccsal. 

Tervek védelme a TrustedDWG 
technológiával 

A TrustedDWG™ technológiával a teljes 
ellenőrzési folyamat során megőrizheti 
tervadatainak integritását. Az AutoCAD LT 
szoftverbe beépített TrustedDWG eredeti, 
rendkívül hatékony és precíz megoldást 
kínál a tervadatok tárolására és 
megosztására. A TrustedDWG-fájlok egy 
rajz összes elemét és a köztük lévő 
kapcsolatokat is pontosan megőrzik. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
*Az előfizetés egyes előnyei nem érhetők el az összes termékhez bizonyos nyelveken és/vagy területeken. A rugalmas 
licencfeltételek, beleértve a korábbi verziókra és az otthoni felhasználásra vonatkozó jogokat, bizonyos feltételekhez kötöttek. 

**A szolgáltatások igénybevételéhez internetkapcsolat szükséges, továbbá vonatkozik rájuk minden, a Szolgáltatási 
feltételekben rögzített földrajzi korlátozás. A felhőalapú szolgáltatások használatának feltétele a felhőalapú szolgáltatásokhoz 
tartozó licencszerződés vagy a szolgáltatás feltételeinek elfogadása (amelyik alkalmazható), és az ezekkel való megfelelés. 

Az Autodesk, az Autodesk-embléma, az AutoCAD, az AutoCAD LT, a DWG és a TrustedDWG az Autodesk, Inc. és/vagy 
leányvállalatainak és/vagy társult vállalkozásainak bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban 
és/vagy más országokban. Minden más márkanév, terméknév és védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi. Az 
Autodesk fenntartja a jogot a termék- és szolgáltatásajánlatok, valamint a specifikációk és árak előzetes értesítés nélküli 
módosítására, és nem vállal felelősséget jelen dokumentum tipográfiai és grafikai hibáiért. © 2020 Autodesk, Inc. Minden jog 
fenntartva. 

Az előfizetés előnyei 
Fizessen elő az AutoCAD LT szoftverre, 
és tegyen szert rugalmas feltételekre és 
támogatási előnyökre. Az előfizetés a 
következőket tartalmazza: 

• Technikai támogatás: Igénybe 
veheti a terméktámogatási 
szakemberek segítségét, a távoli 
segítségnyújtást, és használhatja az 
online forrásokat. 

• Naprakész szoftver: Őrizze meg 
versenyelőnyét a legújabb 
szolgáltatásokhoz és 
teljesítményjavulást hozó 
frissítésekhez való azonnali 
hozzáféréssel. 

• Rugalmas időtartamok: Annyi ideig 
használhatja a kívánt szoftvert, 
ameddig szüksége van rá: egy 
hónapig vagy akár több évig is. 

• Felügyeleti eszközök: Autodesk 
felhasználói fiókjában egyszerűen 
kezelheti a szoftverlicenceket, a 
munkahelyeket, valamint azok 
használatát. 

 
Az AutoCAD LT próbaverziójának letöltése: 

autodesk.com/tryautocadlt 


