
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
V mobilní aplikaci máte AutoCAD s sebou, 
dokonce i když jste offl ine. Díky jednoduchým 
nástrojům můžete provádět měření v terénu 
a upravovat CAD výkresy během schůzek 
s klienty – stačí vám libovolný telefon nebo 
tablet. Mobilní aplikaci AutoCAD stáhnete 
v obchodě s aplikacemi. Pak už se jen přihlásíte 
svým Autodesk ID a můžete ji začít používat.

Webová aplikace AutoCAD
Aktuální výkresy si můžete prohlížet i na 
počítači, kde není AutoCAD nainstalovaný. 
Ve zjednodušeném webovém rozhraní, které 
se spouští v prohlížeči, soubory vytvoříte, 
otevřete i upravíte. Do webové aplikace se 
přihlásíte svým Autodesk ID na adrese 
web.autocad.com.

Ukládání z PC na web i mobil 
Výkresy a xrefy si z počítače uložíte do webové 
i mobilní aplikace a máte na vlastním či cizím 
počítači i na mobilních zařízeních přístup 
k nejnovější verzi souboru. Snadno tak můžete 
přepínat mezi kreslením u počítače a mimo 
kancelář.

Nepřetržité online připojení
DWG soubory uložené v cloudu můžete kdykoliv 
prohlížet a upravovat přímo v AutoCADu na 
libovolném zařízení s cloudovým úložištěm 
Microsoft OneDrive, Box, Dropbox nebo Google 
Drive.

Hladká spolupráce
S kolegy se spojíte 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.

AutoCAD LT: Přesné výkresy. Odkudkoliv.
Pro rychlou tvorbu a úpravy přesných 2D výkresů 
a dokumentace. Ve webové nebo mobilní aplikaci AutoCAD 
pracujete kdykoliv a odkudkoliv.

Špičkový software pro kreslení
Nástroje pro kreslení v aplikaci AutoCAD LT se 
snadno ovládají a umožní vám kreslit rychleji 
a přesněji. Zautomatizujete běžné úkony, 
zjednodušíte pracovní postupy a tím zrychlíte 
celou přípravu dokumentace.

Připravíte přesnou dokumentaci
Ucelená sada nástrojů pro kreslení, úpravy, 
navrhování a poznámkování vám usnadní 
tvorbu 2D dokumentace a výkresů.

Rychle najdete ten správný nástroj
Nástroje vybíráte v intuitivním uživatelském 
rozhraní. Mezi jednoduché, ale užitečné 
funkce patří kontextové karty na pásu karet, 
multifunkční uzly, přizpůsobitelné palety 
nástrojů a 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
• Rychlejší a bezpečnější spolupráce 

s kolegy díky nástrojům Stopa a Sdílení.

• Funkce Počet, plovoucí okna výkresů 
a odesílání souborů do Autodesk Docs pro 
snazší přípravu výkresů i dokumentace.

Webová + mobilní aplikace AutoCAD†

• V aplikaci lze prohlížet, upravovat 
a vytvářet výkresy z libovolného mobilního 
zařízení.

• Výkresy můžete prohlížet a upravovat 
i v prohlížeči na jakémkoliv počítači, bez 
nutnosti cokoliv instalovat.

Výhody předplatného
• Máte software k dispozici, kdykoliv 

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

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

• Máte k dispozici nejnovější funkce 
zahrnuté pouze v aktualizacích pro 
předplatitele*. 



Nové a lepší funkce: rychlejší kreslení, 
dokumentace i spolupráce 
Stopa
Bezpečná a rychlá spolupráce s kolegy. DWG 
soubor opatříte zpětnou vazbou, aniž byste 
do něj museli jakkoliv zasahovat. Soubory 
můžete komentovat v mobilní i webové aplikaci 
AutoCAD a prohlížet je na počítači, v prohlížeči 
i na mobilním zařízení.

Sdílení
Kolegům nasdílíte aktuální verzi výkresu, ať 
jsou kdekoliv – a díky správě oprávnění předem 
vyberete, kdo smí soubory upravovat a kdo 
je smí jenom prohlížet. Sdílení výkresů je teď 
ještě snazší a bezpečnější.

Počet
Zautomatizujete počítání bloků či geometrie 

– výsledkem je rychlejší tvorba dokumentace 
a minimalizace chyb. Počty můžete fi ltrovat na 
základě hladiny, měřítka, nebo stavu zrcadlení. 
Výpočty snadno zaktualizujete a vyexportujete 
do dynamické tabulky.

Odesílání do Autodesk Docs
Přímo z AutoCADu LT můžete CAD výkresy 
odeslat jako PDF soubory do Autodesk Docs 

– rychle a na pár kliknutí. K DWG souborům 
uloženým na platformě Autodesk Docs máte 
kdykoliv přístup z webové aplikace AutoCAD.

Plovoucí okna výkresů
Můžete procházet a upravovat dva výkresy 
zároveň: buď ve dvou oknech vedle sebe, nebo 
na dvou monitorech, bez nutnosti mít AutoCAD 
LT puštěný dvakrát. Obě okna jsou plně funkční 
a výkresy v nich lze i upravovat. 

Přepracovaná karta Začít
Na přepracovaně kartě Začít můžete rovnou 
z domovské obrazovky jednoduše přistupovat 
k souborům a dalšímu užitečnému obsahu.

Instalace podle vašich potřeb
Instalaci teď zvládnete rychleji než dřív – 
proces je zjednodušený a můžete ho uzpůsobit 
vlastním potřebám. Už během instalace můžete 
v programu pracovat.

Vyšší výkon
AutoCAD LT je nově rychlejší, mj. při 
vykreslování.

Technologie TrustedDWG pro ochranu 
návrhů
Technologie TrustedDWG™ vám pomůže 
zachovat integritu návrhových dat i během 
revizí. Je zabudovaná přímo do softwaru 
AutoCAD a je původní, 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.

* 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 konkrétním 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 užívání služby, dle platného znění, které pro tyto 
cloudové služby platí.

Autodesk, logo Autodesk, AutoCAD LT, DWG a TrustedDWG jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, 
Inc., a/nebo jejích poboček ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní názvy značek, produktů nebo ochranných známek 
náleží příslušným držitelům. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění pozměnit nabídku, specifi kace a ceny svých 
produktů a služeb a nezodpovídá za typografi cké nebo grafi cké chyby, které se mohou v tomto dokumentu vyskytnout. © 2021 Autodesk, Inc. 
Všechna práva vyhrazena.

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

Vyzkoušejte AutoCAD LT ještě dnes:
autodesk.com/tryautocadlt


