
Dolgozzon bárhol, bármikor
Rajzait bármikor elérheti munkája helyszínén 
vagy ügyfelei irodájában az AutoCAD webes 
és mobilalkalmazásainak segítségével, 
amennyiben rendelkezik AutoCAD LT-
előfi zetéssel.

AutoCAD mobilalkalmazás
Vigye magával az AutoCAD erejét bárhova, 
akár offl ine 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 web app

AutoCAD webes alkalmazás

Legújabb rajzaihoz bármikor hozzáférhet 
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.

AutoCAD LT. Rajzoljon precízen! Bárhol!
Pontos 2D rajzok és dokumentációk gyors létrehozása és szerkesztése. 
Rajzoljon bárhol, bármikor az AutoCAD webes és mobilalkalmazásokkal.

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

Újdonságok
• Nyomonkövetés és Megosztás funkciók 

általi gyorsabb és biztonságosabb 
együttműködés munkatársaival

• Gyorsabb vázlatkészítés és dokumentáció 
a Számolás, Lebegő ablakok, és az 
Autodesk Dokumentumok segítségével.

AutoCAD webes és mobilalkalmazások†
• Rajzait bármely mobileszközről 

megtekintheti, szerkesztheti és 
létrehozhatja akár menet közben is.

• Nincs szükség szoftvertelepítésre, rajzait 
megtekintheti és szerkesztheti bármely 
számítógép webböngészőjében.

Az előfi zetéssel járó előnyök
• Szoftverhasználat rugalmas időtartammal: 

használja a kívánt szoftvert, ameddig 
szüksége van rá - egy hónapig vagy akár 
több évig is.

• Az AutoCAD könnyed elérése asztali 
számítógépen, weben és mobilon.

• Vázlatok és dokumentumok készítése a 
legújabb funkciókkal, csak előfi zetőknek 
szóló frissítésekben*



Új és továbbfejlesztett funkciók a gy-
orsabb szerkesztés, dokumentálás és 
együttműködés érdekében 

Nyomonkövetés
Gyorsabban és biztonságosabban 
együttműködhet munkatársaival. A 
Nyomonkövetés funkció lehetővé teszi, hogy 
biztonságosan visszajelzést adjon egy DWG 
fájlhoz a meglévő rajz módosítása nélkül. 
Küldjön visszajelzést az AutoCAD webes vagy 
mobilalkalmazásokban, és tekintse meg azokat 
asztali, webes vagy mobil platformokon.

Megosztás 
A Megosztás funkció segítségével 
rajzainak ellenőrzött másolatát elküldheti 
munkatársainak, akik bárhol hozzáférhetnek. 
Hozzon létre hozzáférést azoknak, akiknek 
szerkesztési feladatuk van, szemben azokkal, 
akiknek csak meg kell tekinteni a fájlt. Ossza 
meg rajzait könnyebben és biztonságosabban.

Számolás
Automatizálja a számlálóblokkokat és a 
geometriát a SZÁMOLÁS paranccsal a 
dokumentációs feladatok felgyorsításának és a 
hibák csökkentésének érdekében. A számolás 
történhet fólia, tükörállapot vagy skála szerint. 
A számolások egyszerűen frissíthetők és 
dinamikus táblázatba exportálhatók.

Autodesk Dokumentumok támogatása
Hozzon létre PDF-fájlokat kevesebb kattintással 

a CAD rajzlapok PDF formátumban történő 
közzételével AutoCAD LT-től az Autodesk 
Dokumentumokig. Ezenkívül bárhol hozzáférhet 
az Autodesk Dokumentumokban lévő DWG-
fájlokhoz az AutoCAD webes alkalmazással.

Lebegő ablakok
Húzza szét a rajzablakokat több rajz megjelení-
téséhez egymás mellett vagy külön monito-
rokon az AutoCAD LT egy másik példányának 
megnyitása nélkül. Minden ablak teljesen 
működőképes és megtekintésre vagy szerkesz-
tésre egyaránt alkalmas. 

Újratervezett Indítás fül 
Az új AutoCAD LT Indítás fül lehetővé teszi 
a fájlok és más hasznos tartalmak egyszerű 
elérését közvetlenül az otthoni képernyőről.

Testre szabható telepítés
Csökkentse a szoftver beállításának idejét 
gyorsabb és testreszabható telepítéssel. Akár 
a program telepítése közben is elkezdheti a 
munkát.

Teljesítménynövelés
Tapasztalja meg a gyorsabb teljesítményt az 
AutoCAD LT-ben ábrázolás közben is.

Tervek védelme TrustedDWG tech-
nológiával
A TrustedDWGTM 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 
TrustedDWGA-fájlok fenntartják a rajz minden 
elemét és az elemek és az adathűség közötti 
kapcsolatot.

*Az előfi zetés 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 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 specifi kációk és árak előzetes értesítés nélküli módosítására, és nem vállal felelősséget jelen dokumentum tipográfi ai és grafi kai hibáiért.
© 2020 Autodesk, Inc. Minden jog fenntartva.

Az előfi zetés előnyei
Fizessen elő az AutoCAD LT szoftverre, 
és tegyen szert rugalmas feltételekre és 
támogatási előnyökre. Az előfi zetés 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 fi ókjában egyszerűen 
kezelheti a szoftverlicenceket, 
a munkahelyeket, valamint azok 
használatát.

Az AutoCAD próbaverziójának letöltése:
autodesk.com/tryautocadlt


