Stworzony z myślą o przyszłości
Możliwość jeszcze szybszego tworzenia bardziej precyzyjnych rysunków
dzięki projektowaniu każdego szczegółu z oprogramowaniem AutoCAD
Co nowego
• Szybka konwersja
importowanej geometrii PDF
do tekstu i obiektów tekstu
wielowierszowego
• Oszczędność czasu dzięki
narzędziom do naprawiania
przerwanych ścieżek plików
z odnośnikami zewnętrznymi

KORZYŚCI
• Bardziej swobodna nawigacja
wśród rysunków, także
podczas przesuwania
poza ekran
• Łączenie obiektów
tekstowych i obiektów tekstu
wielowierszowego w jeden
obiekt wielowierszowy

• Możliwość korzystania
z najnowszych aplikacji za
niższą opłatą początkową
• Tworzenie usprawnionych
procesów roboczych dzięki
rozległej kompatybilności
i integracji PDF

Jeszcze lepsze projekty

Szybsza łączność i współpraca

Urzeczywistniaj swoje pomysły dzięki
spersonalizowanemu narzędziu do
projektowania.

Nawiązuj kontakty ze współpracownikami
korzystając ze zintegrowanych rozwiązań
stacjonarnych, w chmurze oraz mobilnych.
Możliwość wzbogacania projektów dzięki
danym z plików PDF, DGN i Navisworks®
oraz aplikacji do mapowania online.

Precyzyjna dokumentacja
Twórz dokumentację i rysunki 2D korzystając
z kompleksowego zestawu narzędzi do
rysowania, edycji i opisywania. Pracuj szybciej
dzięki bardziej inteligentnym narzędziom
i automatyzacji typowych zadań.
Twórz wyjątkowe projekty 3D
Projektuj i komunikuj niemal każdą koncepcję
dzięki narzędziom do modelowania
i wizualizacji 3D. Umieszczaj swoje projekty
w rzeczywistych warunkach i korzystaj
z funkcjonalności wydruku 3D.
Personalizacja sposobu pracy
Dostosuj oprogramowanie AutoCAD w celu
zwiększenia wydajności i ujednolicenia
standardów CAD. W łatwy sposób dokonuj
migracji plików i ustawień niestandardowych
z poprzednich wersji AutoCAD. Rozszerzenia
dostępne w Autodesk App Store przyspieszają
proces dostosowywania oprogramowania.

• Możliwość dostępu,
wyświetlania i edycji
plików z niemal każdej
lokalizacji dzięki aplikacji
AutoCAD Mobile
• Możliwość dostosowania
oprogramowania dzięki
aplikacjom ze sklepu
Autodesk® App Store

Zabierz ze sobą możliwości AutoCAD
w dowolne miejsce
Poznaj AutoCAD Mobile
Jako subskrybent AutoCAD otrzymujesz
bezpłatnie aplikację AutoCAD Mobile.
Aplikacja zapewnia najważniejsze narzędzia
do pracy poza biurem, które eliminują
konieczność noszenia ze sobą wydruków
projektów. Możesz:
• zwiększyć produktywność dzięki opcji
łatwego podglądu, edycji i współdzielenia
rysunków CAD na tablecie lub smartfonie
• dokonywać precyzyjnych pomiarów,
komentować, opisywać oraz modyfikować
w miejscu prowadzenia prac lub podczas
wizyt u klienta
• na bieżąco tworzyć nowe rysunki
Wejdź na stronę autodesk.com/products/
autocad-mobile, aby dowiedzieć się więcej
i pobrać aplikację mobilną na iOS, Android
i Windows.

Łatwiejsze zarządzanie
oprogramowaniem
Opcje subskrypcji AutoCAD umożliwiają
dostęp do najnowszych aktualizacji
i wersji, przy jednoczesnej minimalizacji
kosztów początkowych. Dzięki nim:
• jesteś na bieżąco z najnowszymi
wersjami i otrzymujesz automatyczne
aktualizacje
• możesz otrzymać pomoc przy
instalacji oprogramowania
• zyskujesz dostęp do usługi Autodesk®
A360 oraz 25 GB miejsca w chmurze1
• korzystasz z elastycznych praw
licencyjnych oraz zwiększasz lub
zmniejszasz ilość licencji zależnie
od potrzeb

Nowe i udoskonalone funkcje
Rozpoznawanie tekstu SHX
Korzystaj z narzędzia do rozpoznawania
tekstu SHX w celu szybkiego przekształcania
geometrii PDF w obiekty tekstowe.
Narzędzie do rozpoznawania tekstu SHX
analizuje nagromadzenie geometrii
i automatycznie zastępuje je obiektami
wielowierszowymi.
Dodatkowe ulepszenia związane
z formatem PDF
Funkcja importu PDF jest stale ulepszana.
Korzystaj z podglądu miniatur plików PDF
przed importem oraz z udoskonalonej funkcji
skalowania geometrii PDF z układów.
Odnośniki do plików zewnętrznych
Oszczędzaj czas i swoje nerwy, korzystając
z prostych narzędzi do naprawiania
przerwanych ścieżek plików z odnośnikami
zewnętrznymi. Ścieżki do odnośników
zewnętrznych stają się teraz ścieżkami
domyślnymi, co pomaga ograniczyć liczbę
przerwanych ścieżek. Możesz łatwo
wyszukiwać i stosować prawidłowe ścieżki
do brakujących odnośników.
Wybór obiektów

Rozpocznij korzystanie
z wersji testowej AutoCAD:
autodesk.pl/tryautocad

Poruszaj się swobodnie po rysunku podczas
zaznaczania obiektów. Wybrane obiekty
pozostają w zbiorze wskazań nawet
w przypadku przesunięcia lub pomniejszenia
widoku.

* Niektóre korzyści z subskrypcji są niedostępne dla wszystkich produktów i/lub krajów. Elastyczne warunki licencjonowania włącznie
z prawami do korzystania z poprzednich wersji oprogramowania oraz użytkowania domowego podlegają określonym warunkom.
** Dostęp do bezpłatnego oprogramowania Autodesk lub bezpłatnych usług w chmurze wymaga zaakceptowania i przestrzegania
postanowień umowy licencyjnej danego oprogramowania lub warunków korzystania z danej usługi w chmurze.
1
Dostęp do usługi wymaga połączenia z Internetem i podlega wszystkim ograniczeniom regionalnym przedstawionym w Warunkach
korzystania z usługi.
Autodesk, the Autodesk logo, AutoCAD, DWG, Navisworks, and TrustedDWG are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc.,
and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong
to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any
time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2017 Autodesk, Inc.
All rights reserved.

Udoskonalenia w zakresie konwersji tekstu
na tekst wielowierszowy
Narzędzie Połącz tekst jest teraz bardziej
elastyczne i inteligentne niż kiedykolwiek.
Obiekty tekstu wielowierszowego można
teraz wybierać wraz z obiektami tekstowymi.
Translacja kodów znaków przebiega
prawidłowo przy sugerowanym formatowaniu.

Chroń własne projekty dzięki
technologii TrustedDWG
Intensywnie inwestujesz w rozwój swoich
projektów. Dzięki TrustedDWG™ zachowujesz
integralność swoich danych projektowych
przez cały czas trwania procesu weryfikacji.
Technologia TrustedDWG, jako element
oprogramowania AutoCAD, jest oryginalnym,
najbardziej wydajnym i precyzyjnym
rozwiązaniem umożliwiającym przechowywanie
i współdzielenie danych projektowych. Pliki
TrustedDWG powstają w oparciu o kompletną
technologię, która zachowuje każdy element
rysunku oraz relację pomiędzy elementami
zapewniając wierność danych.
Bazując na 30 latach doświadczenia,
technologia TrustedDWG ułatwia zachowanie
i ochronę Twoich projektów.

Dowiedz się więcej lub zamów
Uzyskaj dostęp do specjalistów z całego
świata, którzy zapewniają ekspercką
wiedzę, głębokie zrozumienie branży oraz
korzyści wykraczające poza możliwości
oprogramowania. Aby uzyskać licencję na
oprogramowanie AutoCAD skontaktuj się
z Autoryzowanym Sprzedawcą Autodesk.
Znajdź lokalnego sprzedawcę na stronie
autodesk.pl/reseller.

