
Správné nástroje pro daný projekt
S předplatným získáte přístup k oborovým 
nástrojům a funkcím a budete pracovat rychleji 
a efektivněji než kdy dřív.
• Přístup ke knihovnám s více než 750 000 

symboly, díly a detaily.
• Automatická tvorba poznámek, vrstev 

a vlastností.
• Snadná tvorba detailů a pohledů z 3D 

modelů a rychlé generování 
harmonogramů, přehledů a tabulek.

Sada nástrojů pro architekturu
Více než 8 000 inteligentních 
architektonických prvků pro rychlejší tvorbu 
architektonických výkresů a dokumentace. 
Automatizace půdorysů, řezů, pohledů apod.

Sada nástrojů pro elektrotechniku
Přes 65 000 inteligentních elektro symbolů 
pro vyšší produktivitu při navrhování 
a dokumentaci elektrotechnických řídicích 
systémů. Snadné navrhování schematických 
diagramů a rozvržení panelů.

Sada nástrojů pro strojírenství
Rychlejší navrhování výrobků díky množství 
funkcí pro strojírenské konstruování 
a knihovně s více než 700 000 inteligentních 
strojařských prvků a symbolů. Automatizace 
častých úloh, např. generování strojních 
součástí a tvorby kusovníků.

Sada nástrojů pro TZB 
Efektivnější navrhování, projektování 
a dokumentace technických zařízení budov 
díky knihovně s více než 10 500 strojních, 
elektrických a rozvodných objektů. Snadné 
navrhování potrubí, elektrických rozvodů 
a okruhů pro TZB.

Sada nástrojů pro 3D technologické celky
Efektivnější tvorba potrubních 
a systémových schémat a jejich integrace 
do 3D modelů technologických celků 
pomocí specializovaných nástrojů. Rychlá 
tvorba rozvržení technologických celků, 
schematických diagramů apod.

Sada nástrojů pro 3D mapování
Lepší navrhování a plánování díky využití GIS 
a CAD dat. Standardizovaná datová schémata, 
automatizované pracovní postupy a šablony 
zpráv pro snadnou správu prostorových dat.

Sada nástrojů pro práci s rastry
Převod rastrových obrázků na DWG™ objekty 
s nástroji pro převod rastrů do vektorů. 
Snadná úprava a čištění rastrových obrázků 
a jejich převod na vektorové výkresy ve 
známém prostředí aplikace AutoCAD.

AutoCAD se specializovanými sadami nástrojů
Pracujte rychle a odkudkoliv se specializovanou sadou nástrojů 
a webovou a mobilní aplikací AutoCAD

Pracujte kdykoliv a odkudkoliv
CAD výkresy máte vždy po ruce i na stavbě 
nebo u klienta – stačí použít webovou nebo 
mobilní aplikaci AutoCAD. Obě jsou součástí 
předplatného AutoCAD.

Webová aplikace AutoCAD
Aktuální výkresy si můžete prohlížet 
i na počítačích, na kterých AutoCAD 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. 
 
Mobilní aplikace AutoCAD
S mobilní aplikací můžete mít AutoCAD 
s sebou, dokonce i když jste offl ine. Díky 
jednoduchým nástrojům můžete provádět 
měření na stavbě a upravovat CAD výkresy 
během schůzek s klienty – stačí vám libovolný 
telefon nebo tablet. Mobilní aplikaci AutoCAD 
si můžete stáhnout v app storu.

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 přecházet mezi kreslením u počítače 
a kreslením mimo kancelář.

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

Specializované sady nástrojů
• Rychlejší práce díky nástrojům 

a knihovnám pro architekty, strojaře, 
TZB projektanty a další profesionály.

• Zefektivníte pracovní postupy napříč 
obory.

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 internetovém prohlížeči na jakémkoliv 
počítači, aniž byste museli cokoliv instalovat.

Výhody předplatného
• Máte k dispozici nejnovější funkce 

zahrnuté pouze v aktualizacích 
pro předplatitele*.

• Získáte přístup k sadě nástrojů 
přímo pro váš obor. 

• I u klienta můžete pohodlně pracovat 
v moderní webové** nebo mobilní aplikaci.



Technologie TrustedDWG 
pro ochranu návrhů
Technologie TrustedDWG™ vám pomůže 
zachovat integritu návrhových dat i během 
revizí. Je zabudovaná přímo do softwaru 
AutoCAD 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 kontaktujte 
autorizovaného prodejce společnosti 
Autodesk. Nejbližšího prodejce najdete 
na adrese autodesk.com/reseller.

Nové a lepší funkce 
Tmavé rozhraní uleví očím
V nové verzi jsme vylepšili kontrast, upravili 
ikony, aby byly ostřejší, a připravili tmavě 
modré rozhraní, které šetří oči.

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 o polovinu 
rychleji než obvykle.

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.

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

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.

* 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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Výhody předplatného
Předplaťte si AutoCAD a získáte služby 
naší podpory a fl exibilitu. Zakoupením 
předplatného se vám otevírá:
• Technická podpora: přístup 

k našim 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: z Autodesk 
účtu můžete snadno spravovat 
softwarové licence a přidělovat je 
konkrétním uživatelům.

Vyzkoušejte AutoCAD ještě dnes:
autodesk.com/tryautocad


