
A megfelelő eszközök a munkára
Szerezzen hozzáférést olyan iparág-specifikus 
szolgáltatásokhoz és funkciókhoz, amelyekkel 
az eddigieknél is gyorsabban és hatékonyabban 
dolgozhat. A legfrissebb, speciális eszközkészlet 
segítségével végrehajtott AutoCAD-feladatokatra 
irányuló vizsgálatok szerint az átlagos 
termelékenységnövekedés elérheti akár a 63%-ot 
is. ***
• Több mint 750 000 szimbólumhoz, alkatrészhez 

és részlet-alkotóelemhez férhet hozzá a 
könyvtárakban.

• Automatizálhatja a feliratok, fóliák és 
tulajdonságok létrehozását.

• Részletrajzokat és nézeteket hozhat létre 
egyszerűen a 3D modellekből, illetve gyorsan 
jegyzékeket, listákat és táblázatokat készíthet. 

Építészeti eszközkészlet
A több mint 8000 intelligens építészeti 
objektummal felgyorsíthatja az építészeti 
rajzkészítést és dokumentációt. Automatizálhatja 
az alaprajzok, szakaszok, magasságok stb. 
létrehozását.

Gépészeti eszközkészlet
A gépészeti tervezési szolgáltatásokkal és a több, 
mint 700 000 intelligens gyártóalkatrésszel és 
szimbólummal felgyorsíthatja a terméktervezést. 
Megtapasztalhatja az könnyedebb fóliakezelést, 

valamint az alkatrészlisták és anyagjegyzékek 
(BOM) egyszerűsített létrehozását.

Villamossági eszközkészlet
Növelheti a termelékenységet, miközben 
több mint 65 000 intelligens villamossági 
szimbólummal elektromos vezérlőrendszereket 
tervez és dokumentál. Panelelrendezési rajzokat 
és sematikus ábrákat készíthet. Támogatott 
szabványok: AS, GB, IEC, IEC-60617, JIC, JIS, NFPA, 
és IEEE.

MEP eszközkészlet
A több, mint 10 500 intelligens gépészeti, 
villamossági, illetve csővezeték-tervezési 
objektummal hatékonyan rajzolhat, tervezhet 
és dokumentálhat épületrendszereket. Emellett 
egyszerűen tervezhet csatornahálózatokat, 
elektromos vezetékeket és épületrendszer-
áramköröket. 

Plant 3D eszközkészlet
Hatékonyan hozhat létre P&ID-terveket és 
integrálhatja azokat a 3D üzemterv-modellekbe 
a specializált üzemtervezési és épületgépészeti 
tervezési szolgáltatásokkal. Egyszerűen készíthet 
üzemelrendezéseket, sematikus ábrákat és még 
sok mást.

Map 3D eszközkészlet
A GIS- és CAD-adatok beépítésével javíthatja 
a tervezést és a szerkesztést. Végezze a 
téradatok kezelését szabványos adatsémákkal, 
automatizált üzleti munkafolyamatokkal és 
jelentéssablonokkal.

Raster Design eszközkészlet
A raszter-vektorkonvertáló eszközökkel DWGTM 
objektumokká konvertálhatja a raszterképeket. 
Egyszerűen szerkesztheti és letisztázhatja 
a raszterképeket, miközben vektorrajzokká 
alakítja azokat a már jól ismert AutoCAD-
környezetben. 

AutoCAD specializált eszközkészletekkel
Lendítse fel terveit automatizált és összekapcsolt 
munkafolyamatokkal, iparág-specifikus eszközkészletekkel, 
valamint az AutoCAD webes és mobilalkalmazásaival.

Dolgozzon bárhol, bármikor
Rajzait bármikor elérheti a munka helyszínén, 
otthon vagy ügyfelei irodájában az AutoCAD 
webes és mobilalkalmazásainak segítségével, 
amennyiben rendelkezik AutoCAD-előfizetéssel.

AutoCAD webes alkalmazás
Legújabb rajzaihoz bármikor hozzáférhet anélkül, 
hogy számítógépére AutoCAD szoftvert telepítene. 
Egyszerűsített webes felületen tekintheti meg, 
hozhatja létre és szerkesztheti CAD-rajzait 
a böngészőjében. Csatlakozzon az Autodesk 
Drive-hoz, az Autodesk Dokumentumokhoz és 
más felhőalapú tárhelyekhez. Jelentkezzen be 
Autodesk-azonosítójával a web.autocad.com 
weboldalon.
 
AutoCAD mobilalkalmazás
Vigye magával az AutoCAD erejét bármikor 
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.

Együttműködés könnyedén 
Pörgesse fel a kommunikációt és végezzen 
valós idejű változtatásokat az AutoCAD webes 
és mobilalkalmazások segítségével. Rajzainak 
ellenőrzött másolatát megoszthatja kollégáival, 
valamint biztonságosan áttekintheti és jelöléseket 
végezhet munkatársai CAD-rajzain közvetlenül az 
AutoCAD-ben. 

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

Automatizálás és speciális eszközkészletek
• Az építészeti, gépészeti tervezési, 

térképészeti és további iparág-specifikus 
szolgáltatásokkal és könyvtárakkal 
felgyorsíthatja a munkafolyamatokat.

• A továbbfejlesztett automatizálás fellendíti  
a termelékenységet, ezáltal több idő marad  
a tervezésre. 

• AutoCAD webes és mobilalkalmazások†
• Nincs szükség szoftvertelepítésre, 

rajzait megtekintheti és szerkesztheti a 
webböngészőben bármely számítógépen, 
otthon vagy az irodában.

• • Rajzait bármely mobileszközről 
megtekintheti, szerkesztheti és létrehozhatja 
akár menet közben is.

Az előfizetéssel járó előnyök
• Rajzolhat és tervezhet a csak előfizetőknek* 

szánt frissítésekben található legújabb 
szolgáltatásokkal.

• • Hozzáférhet az iparág-specifikus 
eszközkészletekhez.

• • Élvezze a munkáját a legkorszerűbb új 
webes** és mobilalkalmazásokkal.



Tekintsen meg és szerkesszen két rajzot 
egyidejűleg teljesen működőképes ablakokban 
egymás mellett vagy több monitoron. Nincs 
szükség másik AutoCAD példány megnyitására. 

Újratervezett Indítás fül 
Az új AutoCAD Indítás fül lehetővé teszi a fájlok 
és más hasznos tartalmak egyszerű elérését 
egy  helyen.

Testre szabható telepítés
Csökkentse a szoftver beállításának idejét 
gyorsabb és testreszabható telepítéssel. A 
telepítés közben akár dolgozhat is az AutoCAD-
ben.

Teljesítménynövelés
Tapasztalja meg a gyorsabb teljesítményt az 
ábrázolás és 3D-s grafikákkal való munka 
közben is. 

Új és továbbfejlesztett szolgáltatások 
Nyomonkövetés
Fokozza az együttműködést és egyszerűsítse 
a felülvizsgálati folyamatot. Biztonságosan 
áttekintheti és visszajelzést küldhet egy rajzról 
az AutoCAD-ben a meglévő rajz módosítása 
nélkül. Asztali számítógépen, weben és mobilon 
keresztül is működik. 

Megosztás 
Rajzainak ellenőrzött másolatát elküldheti 
munkatársainak, valamint szabályozhatja 
hozzáférésüket aszerint, hogy csak 
megtekinteniük vagy szerkeszteniük is 
szükséges. A rajzok AutoCAD-es megosztásával 
időt takaríthat meg. 

Számolás
Automatizálja a számolási feladatokat és 
csökkentse a hibákat. A számolás történhet 
fólia, tükörállapot vagy skála szerint. A 
számolások egyszerűen frissíthetők és 
dinamikus táblázatba exportálhatók. 

Autodesk Dokumentumok támogatása
Növelje a termelékenységet és csökkentse a 
lépéseket a CAD rajzlapok PDF formátumban 
történő közzételével AutoCAD-től az Autodesk 
Dokumentumokig. Ezenkívül bárhol hozzáférhet 
az Autodesk Dokumentumokban lévő DWG-
fájlokhoz az AutoCAD webes alkalmazással. 
Lebegő ablakok

*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 ezeknek való megfelelés.
Az Autodesk, az Autodesk-embléma, az AutoCAD, 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 alap AutoCAD-hez képest. A tanulmányt az Autodesk tervezte egy külső tanácsadó megbízásából. Az eredmények eltérhetnek. 
Az Autodesk ezt az információt „ahogy van” alapon, és az információra irányuló bármiféle szavatosság vállalása nélkül bocsátja rendelkezésre. 

„A számolás rengeteg időt takarít meg azáltal, hogy kiküszöböli a blokkszám-
lálási gyakorlatokat a rajzon belül, miközben eltávolítja az emberi hibákat.  
Ez egy hatalmas előrelépés.” - Chad, vállalati CAD koordinátor

Tervek védelme TrustedDWG technológiával
A TrustedDWGTM technológiával a teljes 
ellenőrzési folyamat során megőrizheti 
tervadatainak integritását. Az AutoCAD 
szoftverbe beépített TrustedDWG eredeti, 
rendkívül hatékony és precíz megoldást kínál  
a tervadatok tárolására és megosztására.

Az előfizetés előnyei
Fizessen elő az AutoCAD 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 próbaverziójának letöltése:
autodesk.com/tryautocad


