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Porovnání aplikací AutoCAD 2020 
a AutoCAD LT 2020
Zjistěte, který CAD software 
je ideální pro váš způsob práce.

Předplaťte si AutoCAD 2020 a získáte navíc i specializovanou 
sadu nástrojů pro architekturu, strojírenství, 3D mapování 
a další obory. Předplatné zahrnuje i webovou a mobilní 
aplikaci, ze kterých se k AutoCADu dostanete kdykoliv 
a odkudkoliv.

Předplaťte si AutoCAD LT 2020 a získáte snadno použitelné 
nástroje pro rychlejší a přesnější tvorbu 2D výkresů. 
Předplatné zahrnuje i webovou a mobilní aplikaci, 
ze kterých se k AutoCADu dostanete kdykoliv a odkudkoliv.

Využijete pro:
• 2D kreslení, tvorbu výkresů a dokumentace 
• Přizpůsobení softwaru vašim potřebám 
• 3D modelování a vizualizace
• Práci kdykoliv a odkudkoliv z webové nebo mobilní 

aplikace AutoCAD

Využijete pro:
• 2D kreslení, tvorbu výkresů a dokumentace
• Práci kdykoliv a odkudkoliv z webové nebo mobilní 

aplikace AutoCAD

Software vám umožní: 
• Vytvářet a editovat 2D geometrii
• Přidávat k výkresům textové poznámky, kóty, odkazy a tabulky
• Přizpůsobit si pás karet i palety nástrojů
• Přikládat a importovat data z PDF souborů
• Sdílet a používat data z DGN souborů, aplikace Navisworks 

a služby Bing Maps
• Vytvářet a editovat 3D objemové, plošné a drátěné modely 
• Přizpůsobit si software pomocí doplňkových aplikací a API 
• Exportovat data o objektech do tabulek
• Vytvářet rendry s osvětlením, materiály a vizuálními styly
• Nastavovat CAD standardy a kontrolovat jejich dodržování

Software vám umožní:
• Vytvářet a editovat 2D geometrii
• Přidávat k výkresům textové poznámky, kóty, odkazy 

a tabulky
• Přizpůsobit si pás karet i palety nástrojů
• Přikládat a importovat data z PDF souborů
• Sdílet a používat data z DGN souborů a služby Bing Maps 

Specializované sady nástrojů
Pracujte rychleji se specializovanou sadou nástrojů pro 
architekturu, strojírenské navrhování, elektro, TZB, 3D 
technologické celky, 3D mapování a práci s rastry. Každý 
specializovaná sada obsahuje nástroje přímo pro vás obor: 

• Přístup ke knihovnám s více než 750 000 symboly, díly a detaily 
• Automatická tvorba půdorysů, řezů, pohledů, poznámek, 

vrstev a vlastností
• Snadná tvorba detailů a pohledů z 3D modelů a rychlé 

generování harmonogramů, přehledů a tabulek 
• Pravidla pro prac. postupy zajišťují, že návrhy 

odpovídají normám

Specializované sady nástrojů
Nejsou zahrnuty

Zahrnuje: 
• Mobilní aplikaci AutoCAD 
• Webovou aplikaci AutoCAD 
• Přístup k webu Autodesk App Store

Zahrnuje: 
• Mobilní aplikaci AutoCAD 
• Webovou aplikaci AutoCAD 

Licence: 
• Jednouživatelská 
• Víceuživatelská (síť)

Licence: 
• Jednouživatelská
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Kontaktujte svého prodejce na isales@td-is.cz, www.td-is.cz.


