
Můžete pracovat kdykoliv a odkudkoliv
CAD výkresy máte vždy po ruce i v terénu 
nebo u klientů – stačí použít webovou 
nebo mobilní aplikaci AutoCAD, která je 
v předplatném AutoCAD LT zahrnuta.

Mobilní aplikace AutoCAD
S mobilní aplikací můžete mít AutoCAD s sebou, 
dokonce i když jste offl ine. Díky jednoduchým 
nástrojům můžete provádět měření v terénu 
a upravovat CAD výkresy během schůzek s kli-
enty – stačí vám libovolný telefon nebo tablet. 
Mobilní aplikaci AutoCAD si můžete stáhnout 
ve svém app storu. Pak už se jen přihlásíte 
svým Autodesk ID a můžete ji začít používat.

Webová aplikace AutoCAD
Nejnovější výkresy si můžete prohlížet 
i na počítačích, kde AutoCAD LT není 
nainstalovaný. Ve zjednodušeném webovém 
prostředí, které se spouští v prohlížeči, můžete 
soubory vytvářet, prohlížet i upravovat. 
Do webové aplikace se přihlásíte svým 
Autodesk ID na adrese web.autocad.com. 

Ukládání z PC na web i mobil 
Výkresy a xrefy můžete z počítače ukládat 
do webové i mobilní aplikace a poté s nimi 
pracovat na vlastním či cizím počítači 
nebo na mobilních zařízeních. Snadno tak 
můžete přepínat mezi kreslením u počítače 
a kreslením v terénu.

Neustálé připojení
DWG soubory uložené v cloudu můžete 
kdykoliv zobrazovat a upravovat přímo 
v AutoCADu na libovolném zařízení 
s cloudovým úložištěm Microsoft OneDrive, 
Box, Dropbox aj.

Hladká spolupráce
Spojte se s kolegy přes počítač, webovou 
aplikaci i mobilní zařízení. Můžete 
spolupracovat a provádět průběžné změny, 
zkrátíte zbytečné prodlevy v komunikaci 
a ušetříte si cesty zpátky do kanceláře.

Přesné výkresy. Kdekoliv.
Rychle vytvářejte a upravujte 2D výkresy a dokumentaci. 
Kreslete kdykoliv a kdekoliv ve webové nebo mobilní aplikaci.

Špičkový software pro kreslení
Nástroje pro kreslení aplikace AutoCAD LT se 
snadno ovládají a umožní vám kreslit rychleji 
a přesněji. Můžete zautomatizovat běžné 
úkony, zjednodušit pracovní postupy a tím 
zrychlit celou přípravu dokumentace.

Připravíte přesnou dokumentaci
Ucelená sada nástrojů pro kreslení, úpravy, 
navrhování a poznámkování pro snadnou 
tvorbu 2D dokumentace a výkresů.
 
Rychle najdete ten správný nástroj
Nástroje vybíráte v intuitivním uživatelském 
rozhraní. Jednoduché, ale užitečné funkce 
zahrnují kontextové karty na pásu karet, 
multifunkční uzly, přizpůsobitelné palety 
nástrojů či inteligentní příkazový řádek.

Využijete své oblíbené technologie
Podpora monitorů s vysokým rozlišením, 
technologie TrustedDWG™, migrační nástroje 
a počítačová aplikace Autodesk zajišťují 
kompatibilitu se stávajícími technologiemi.

Novinky
• Vylepšený výkon a rychlejší ukládání 

i instalace.
• Rychlejší kreslení s novým nástrojem 

pro Rychlé měření, novou Paletou bloků, 
přepracovanou funkcí Čistit a dalšími 
zlepšeními. 

Webová a mobilní aplikace AutoCAD†

• V aplikaci můžete prohlížet, upravovat 
a vytvářet výkresy na cestě i u klienta, 
a to z libovolného mobilního zařízení.

• Výkresy můžete prohlížet a upravovat 
i v prohlížeči na jakémkoliv počítači, 
aniž byste museli cokoliv instalovat.

Výhody předplatného
• Máte program k dispozici, kdykoliv ho 

potřebujete – jen na vás záleží, jestli ho 
chcete používat měsíc, nebo několik let.

• Můžete v AutoCADu pracovat na počítači 
nebo ve webové či mobilní aplikaci.

• Máte k dispozici nejnovější funkce zahr-
nuté pouze v aktualizacích pro předplatitele*. 

Work anytime, anywhere
Stay connected to your CAD drawings at job 
sites and in clients’ offices with the AutoCAD 
web and mobile apps, included with an  
AutoCAD LT subscription.

AutoCAD mobile app
Take the power of AutoCAD with you wherever 
you go—even offline. With easy-to-use tools,  
take measurements on-site and edit CAD 
drawings during client meetings, on any smart 
phone or tablet. Download the AutoCAD mobile 
app from your app store. Sign in with your 
Autodesk ID and get started.

AutoCAD web app
Access the latest drawings from anywhere 
without having AutoCAD LT installed on your 
computer. View, edit, and create CAD drawings 
in a simplified web interface that runs in your 
web browser. Sign in with your Autodesk ID at 
web.autocad.com.

Save to web and mobile 
Save drawings and Xrefs from your desktop 
to web and mobile, letting you access the 
latest up-to-date drawings in AutoCAD on 
desktop, web, and mobile. Effortlessly switch 
from drafting on your desktop to drafting on 
the go.

Continuous connectivity
View and edit your DWG files stored in the 
cloud directly with AutoCAD on virtually any 
device with leading cloud storage providers 
like Microsoft OneDrive, Box, and Dropbox.

Collaborate with ease
Connect with clients and colleagues across 
desktop, web, and mobile. Collaborate 
and make changes in real time, reducing 
unnecessary communication delays and trips 
back to the office.

Draft with precision. Anywhere.
Quickly create and edit precise 2D drawings and documentation. 
Draft anytime, anywhere with the AutoCAD web and mobile apps.

The premier drafting software
Create precise 2D drawings faster with the 
easy-to-use drafting tools in AutoCAD LT. 
Improve productivity by automating common 
tasks and streamlining workflows.

Draft with precision
Produce 2D documentation and drawings 
with a comprehensive set of drawing, editing, 
design, and annotation tools.
 
Get to work quickly
Draft with tools in an intuitive user interface. 
Easy-to-understand features include 
contextual ribbon tabs, multifunctional grips, 
customizable tool palettes, and an intelligent 
command line.

Use preferred technologies
Ensure compatibility with current 
technologies with TrustedDWG™ technology, 
high-resolution monitor support, migration 
tools, and the Autodesk desktop app.

What’s new
• Experience performance improvements 

with faster save and install times.
• Speed up your drafting with the new 

Quick Measure tool, new Blocks palette, 
redesigned Purge, and more.

AutoCAD web and mobile apps†

• View, edit, and create drawings in the field 
and on the go from any mobile device.

• With no software install required, view and 
edit drawings in the web browser on any 
computer.

Why subscribe
• Use the software when you need it with 

flexible term lengths from one month to 
multiple years.

• Access AutoCAD on desktop, web, and mobile.
• Draft and document with the latest features, 

included in subscriber-only* updates. 



Technologie TrustedDWG 
pro ochranu návrhů
Technologie TrustedDWG™ vám pomůže 
zachovat integritu návrhových dat i během 
revizí. Je zabudovaná přímo do aplikace 
AutoCAD LT a je originální, nejefektivnější 
a nejpřesnější cestou pro ukládání a sdílení 
návrhových dat. Soubory TrustedDWG věrně 
uchovávají data o každém prvku i jeho vztahu 
k ostatním prvkům ve výkresu.

Více informací a předplatné
Vyberte si ze specializovaných prodejců 
po celém světě, kteří dokonale znají produkty 
Autodesk, do hloubky rozumějí vašemu 
odvětví a poskytují služby přesahující 
samotný nákup softwaru. Pro zakoupení 
licence produktu AutoCAD LT kontaktujte 
autorizovaného prodejce společnosti 
Autodesk. Nejbližšího prodejce najdete 
na adrese autodesk.com/reseller.

Kreslete rychleji díky novým a lepším 
funkcím 
Nové rozhraní uleví očím
V nové verzi jsme vylepšili kontrast, upravili 
ikony, aby byly ostřejší, a připravili tmavě 
modré rozhraní, které šetří oči.

Rychlé měření
Chcete znát všechny rozměry v okolí určitého 
bodu? Ve výkresu je zobrazíte přejetím myši.

Paleta bloků
Rychlejší vkládání bloků ze seznamu naposledy 
použitých bloků nebo z defi novaných výkresů 
s vizuální galerií. Nová možnost opakovaného 
vkládání vám ušetří práci.

Přepracovaná funkce Čistit
Snadný výběr a náhled prvků vám umožní 
rychle odstraňovat několik objektů najednou. 
S efektivním čištěním vám pomůže funkce, 
která ve výkresu najde položky, které nejdou 
vyčistit.

Vylepšené porovnávání DWG souborů
Možnost porovnat dvě verze výkresu nebo 
xrefu bez nutnosti přecházet do jiného 
okna. Snadno najdete grafi cké rozdíly 
a naimportujete zamýšlené změny 
do aktuálního výkresu.

Připojení ke cloudu
Přístup ke všem DWG souborům 
z předplaceného úložiště Autodesk Drive 
a z cloudu předních poskytovatelů 
cloudových služeb.

Zvýšení rychlosti
Práci uložíte za pouhý zlomek sekundy. 
Na SSD nainstalujete AutoCAD LT o polovinu 
rychleji než obvykle.

* Všechny výhody předplatného nejsou k dispozici u všech produktů a ve všech geografi ckých oblastech. Flexibilní licenční podmínky, 
včetně práv na předchozí verze a domácí používání, podléhají určitým podmínkám.

** Přístup ke službám vyžaduje internetové připojení a vztahují se na něj geografi cká omezení uvedená v Podmínkách užívání služby.

† Cloudové služby podléhají přijetí a dodržování podmínek licenční smlouvy nebo podmínek služby, dle platného znění, které pro tyto 
cloudové služby platí.
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Vyzkoušejte AutoCAD LT ještě dnes:
autodesk.com/tryautocadlt

Výhody předplatného
Předplaťte si AutoCAD LT a získáte 
fl exibilitu a služby naší podpory. 
Zakoupením předplatného se vám 
otevírá:

• Technická podpora: 
přístup ke specialistům, vzdálené 
podpoře a online zdrojům. 

• Aktuální software: 
okamžitý přístup k nejnovějším 
funkcím a vylepšením, abyste 
byli neustále o krok napřed.

• Flexibilní délka předplatného: 
software máte k dispozici 
tak dlouho, jak potřebujete – 
měsíc i několik let. 

• Nástroje pro administraci: 
 Autodesk účtu můžete snadno 
spravovat softwarové licence 
a přidělovat je konkrétním 
uživatelům.


