Only One. AutoCAD.
Dzięki specjalistycznym narzędziom branżowym oraz aplikacjom
internetowym, możesz pracować sprawniej w dowolnym miejscu.
Zestawy specjalistycznych
narzędzi
• Szybka praca
dzięki zestawom
wyspecjalizowanych
narzędzi do architektury,
projektowania mechanicznego,
mapowania i innych.
• Wyższa jakość pracy
dzięki znormalizowanym

narzędziom opartym na
standardach.
• Wydajniejsze procesy
projektowe między różnymi
branżami.
• Wykorzystanie specyficznych
dla branży funkcjonalności
oraz wygodny dostęp do
bibliotek elementów.

Najlepsze narzędzia do pracy
Dzięki subskrypcji programu AutoCAD
including specialized toolsets, zyskujesz
dostęp do funkcjonalności, które mogą
pomóc pracować szybciej i wydajniej niż
kiedykolwiek. Szybsze projektowanie, dzięki
specjalistycznym funkcjom, które umożliwiają:
• Dostęp do bibliotek symboli, części
i komponentów.
• Automatyzację tworzenia adnotacji, warstw
i właściwości.
• Proste tworzenie szczegółów oraz widoków
z modeli 3D, a także szybkie generowanie
harmonogramów, list i tabeli.
• Tworzenie procesów projektowych opartych
na standardach.
Zestaw narzędzi do projektowania
architektonicznego
Przyspieszenie tworzenia rysunków
i dokumentacji architektonicznej dzięki
dostępnym funkcjom projektowania budynków
i ponad 8 tysiącom inteligentnych obiektów
architektonicznych. Automatyzacja tworzenia
planów pięter, przekrojów, elewacji i wiele
więcej.
Zestaw narzędzi do projektowania elementów
mechanicznych
Przyspieszone proces rozwoju produktu
dzięki wyspecjalizowanym funkcjom
projektowania mechanicznego i ponad 700
tysiącom inteligentnych części produkcyjnych,

Dlaczego warto
subskrybować
• Kreślenie i projektowanie
z użyciem najnowszych
funkcjonalności zawartych
w aktualizacjach tylko dla
subskrybentów*.
• Większa mobilność
dzięki nowym aplikacjom
internetowym** i mobilnym.†

• Dostęp do branżowych
zestawów narzędzi.
• Dostęp do najnowszych
aktualizacji podczas pracy
w znajomym interfejsie
programu AutoCAD.

elementów i symboli. Automatyzacja zadań,
takich jak generowanie komponentów
maszyny i tworzenie zestawień materiałowych.
Zestaw narzędzi do projektowania instalacji
elektrycznych
Zwiększenie produktywności podczas
projektowania i dokumentowania
elektrycznych systemów sterowania
dzięki specjalistycznym funkcjom i ponad
65 tysiącom inteligentnych symboli
elektrycznych. Szybsze projektowanie
układów paneli,schematów i wiele więcej.
Zestaw narzędzi do projektowania instalacji
MEP
Wydajne szkicowanie, projektowanie
i dokumentowanie instalacji w budynkach
dzięki wyspecjalizowanym funkcjom
inżynieryjnymi i ponad 10,5 tysiącom
inteligentnych obiektów mechanicznych,
elektrycznych i hydraulicznych. Łatwe
projektowanie kanałów, przewodów
elektrycznych i obwodów w systemach
budowlanych.
Zestaw narzędzi do projektowania 3D
procesów technologicznych
Twórz schematy orurowania
i oprzyrządowania i integruj je z modelami
3D zakładów produkcyjnych korzystając
ze specjalistycznego zestawu narzędzi do
projektowania procesów technologicznych
i inżynierii. Szybkie tworzenie układów

zakładów przemysłowych, schematycznych
diagramów i wiele więcej.
Zestaw narzędzi do tworzenia map 3D
Usprawnione planowanie i projektowanie
dzięki wykorzystaniu danych GIS
i CAD. Łatwiejsze zarządzanie danymi
przestrzennymi dzięki standardowemu
schematowi danych, zautomatyzowanym
procesom projektowym i szablonom raportów.
Zestaw narzędzi Raster Design
Konwertowanie obrazów rastrowych na
obiekty DWG™ za pomocą narzędzi służących
do konwersji grafiki rastrowej na wektorową.
Prosta edycja i czyszczenie obrazów
rastrowych podczas przekształcania ich
w rysunki wektorowe w znajomym środowisku
AutoCAD.

Pracuj w dowolnym miejscu
i w dowolnym czasie
Bądź na bieżąco z projektami w terenie,
u klienta, w biurze i w drodze. Subskrybuj
AutoCAD 2019 i uzyskaj dostęp do zupełnie
nowej aplikacji internetowej i ulepszonych
funkcji aplikacji mobilnych—wspomagających
proces projektowe w dowolnym miejscu. Praca
z projektami, rysunkami i danymi na dowolnej
platformie i na różnych urządzeniach.
Aplikacja internetowa AutoCAD
Nowość w rodzinie produktów AutoCAD,
aplikacja internetowa umożliwia szybki dostęp
do najnowszych wersji projektów. Przeglądaj,
twórz i edytuj rysunki CAD za pomocą
uproszczonego interfejsu internetowego pod
adresem web.autocad.com.
Aplikacja mobilna AutoCAD
Możliwość pracy na rysunkach w terenie
— nawet bez dostępu do internetu. Przeglądaj,
twórz i edytuj rysunki CAD na dowolnym
urządzeniu mobilnym dzięki wydajnym,
łatwym w użyciu narzędziom.
Zapisz do usługi AutoCAD Web & Mobile
Funkcja ta umożliwia zapisywanie plików
w celu wyświetlania i edytowania ich
w aplikacjach internetowych oraz mobilnych.
Korzystaj ze współdzielonego dostępu do
najnowszych rysunków na komputerach, w sieci
i urządzeniach przenośnych, aby pracować na
plikach DWG w dowolnym miejscu.

Uzyskaj dostęp do nowych
i ulepszonych funkcji
Porównaj DWG
Proste identyfikowanie i dokumentowanie
różnic graficznych między 2 wersjami
rysunku lub odnośnika. Wykorzystanie grafiki
kodowanej kolorami w celu podkreślenia
różnić między wersjami rysunku.

Usprawnienia grafiki 2D
Możliwość szybszego powiększania,
przesuwania i zmiany porządku rysowania
oraz właściwości warstw. Nowe elementy
sterujące w oknie dialogowym Wydajność
grafiki, umożliwiają łatwe konfigurowanie
wydajności grafiki 2D.
Współdzielone widoki
Udostępnianie projektów bez dostarczania
oryginalnych plików. Możliwość wykorzystania
udostępnianego linku do publikowania
widoków projektów w przeglądarce
internetowej i otrzymywania komentarzy
bezpośrednio na pulpit programu AutoCAD.
Widoki i rzutnie
Wstawianie widoków na układ, zmienianie
skali lub przesuwanie rzutni obszaru
papieru w dowolnym momencie oraz szybkie
tworzenie nowych widoków modelu — nawet
podczas pracy nad układem.

Korzyści wynikające z subskrypcji
Subskrybuj AutoCAD, aby korzystać z:
• Pomocy technicznej: Uzyskaj dostęp
do specjalistycznego wsparcia
technicznego, pomocy zdalnej
i zasobów internetowych.
• Najnowszego oprogramowania:
Bądź konkurencyjny dzięki
natychmiastowemu dostępowi do
najnowszych funkcjonalności.
• Elastycznych okresów subskrypcji:
Korzystaj z potrzebnego
oprogramowania tak długo, jak tego
potrzebujesz, w terminach od jednego
miesiąca do wielu lat.
• Narzędzi administracyjnych: Proste
zarządzanie licencjami, liczbą
stanowisk i stopniem wykorzystania.

Ochrona projektów dzięki technologii
TrustedDWG
Zachowanie integralności danych
projektowych, podczas recenzowania dzięki
technologii TrustedDWG™. TrustedDWG,
wbudowana w oprogramowanie AutoCAD,
to oryginalny, najbardziej wydajny
i najdokładniejszy sposób przechowywania
i udostępniania danych projektowych.

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 Autodesk AutoCAD,
skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą
Autodesk. Znajdź najbliższego sprzedawcę na
stronie autodesk.pl/reseller.

Wypróbuj AutoCAD już teraz:
autodesk.pl/tryautocad

* Nie wszystkie korzyści płynące z subskrypcji są dostępne we wszystkich językach i/lub regionach. Elastyczne warunki licencyjne,
obejmujące prawa do poprzedniej wersji i użytku domowego, są dostępne pod pewnymi warunkami.
**Dostęp do usług w chmurze wymaga połączenia z Internetem i podlega wszystkim ograniczeniom regionalnym, które przedstawiono
w Warunkach korzystania z usługi.
† Bezpłatne licencje na oprogramowanie Autodesk i/lub usługi w chmurze są udostępniane po zaakceptowaniu i wymagają przestrzegania
odpowiednio warunków i zasad umowy licencyjnej lub warunków korzystania z usługi, które dotyczą takiego oprogramowania lub usług
w chmurze.
Autodesk, the Autodesk logo, AutoCAD, DWG, 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. Firma Autodesk zastrzega sobie prawo do zmiany oferty produktowej i specyfikacji w dowolnym czasie, bez uprzedzenia
i nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne i graficzne, które mogą pojawić się w tym dokumencie.
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