
A szoftverfelügyelet 
leegyszerűsítése
Az AutoCAD előfizetési konstrukciói 
hozzáférést biztosítanak a legújabb fris-
sítésekhez és kiadásokhoz, így csökkent-
heti a kezdeti költségeket, és elérheti 
projekt céljait. A következő előnyöket 
évezheti:
• Naprakész maradhat a legújabb kiadá-

sokkal, és automatikus frissítéseket 
kaphat

• Telepítési támogatást kaphat az 
Autodesktől, így gyorsan beállíthatja 
és futtathatja a szoftvert 

• Elérheti az Autodesk® A360 projekt-
csoportmunka-szoftvert, amelyhez 25 
GB felhőalapú tárhely tartozik†

• Kihasználhatja a rugalmas licencjogok 
előnyeit, és szabadon növelheti vagy 
csökkentheti a munkahelyek számát a 
munkamennyiség függvényében 

Még gyorsabban csatlakozhat és építhet ki 
együttműködést
Az integrált asztali, felhőalapú és mobil plat-
formokon együtt dolgozhat a munkatársaival.
A PDF-, DGN- és Navisworks®-fájlokból és az 
online térképalkalmazásokból származó ada-
tok további értéket adnak terveihez. 

Vigye magával az AutoCAD erejét 
bárhová 
Ismerje meg az AutoCAD mobilalkalmazást
Ha előfizet az AutoCAD programra, további 
költség nélkül megkapja az AutoCAD mobil-
alkalmazást**. Az AutoCAD mobilalkalmazás 
biztosítja a menet közbeni munkához szük-
séges elengedhetetlen eszközöket, így nem 
szükséges nyomtatott rajzokat magával 
hordania. A programcsomag a következőket 
teszi lehetővé: 
• Még hatékonyabban dolgozhat, ha tábla-

gépén vagy okostelefonján tekinti meg, 
szerkeszti és osztja meg a CAD-rajzokat

• Pontos méréseket végezhet, jelöléseket és 
megjegyzéseket készíthet, és akár változ-
tathat is a terveken a terepen vagy ügyféllel 
folytatott megbeszéléseken

• Menet közben hozhat létre új rajzokat

További információkért látogasson el az 
autodesk.com/products/autocad-mobile 
webhelyre, és töltse le a mobilalkalmazást iOS, 
Android vagy Windows rendszerű készülékére.

A jövőre tervezve
A korábbinál is gyorsabban készíthet még pontosabb rajzokat, 
amikor az AutoCAD szoftverrel minden részletet megtervez

Lépjen tovább a tervezés terén
Életre keltheti elképzeléseit a személyre sza-
bott tervezőeszközzel.

Pontosabban dokumentálhat
2D dokumentációt és rajzokat hozhat létre egy 
átfogó rajz-, szerkesztő és feliratozási eszköz-
készlettel. A számos intelligens eszköz és a 
gyakori feladatok automatizálásának segítsé-
gével gyorsabban dolgozhat.

Lenyűgöző 3D terveket hozhat létre
A 3D-modellezési és a látványtervezési esz-
közökkel bármely elképzelését megtervezheti 
és bemutathatja. Terveit elhelyezheti valós 
környezetükben, és kihasználhatja a 3D nyom-
tatási lehetőségeket.

A felhasználói élmény személyre szabása
Az AutoCAD testre szabásával növelheti 
termelékenységét és betartathatja a CAD-
szabványokat. Könnyen áttelepítheti fájljait és 
egyéni beállításait az AutoCAD korábbi verzi-
óiból. Az Autodesk App Store-ból beszerezhe-
tő, Autodesk által jóváhagyott bővítmények 
felgyorsíthatják a testreszabást.

Újdonságok
• Gyorsan szöveg- és bszöveg-

objektummá alakíthatja az 
importált PDF-geometriákat

• Időt takaríthat meg a külső 
referenciával rendelkező 
fájlok hibás útvonalainak 
egyszerű javításával

• Szabadon navigálhat rajzok-
ban, akár a képernyőn kívül is 

• A szöveg- és bszöveg-objek-
tumokat egyetlen bszöveg-
objektummá egyesítheti 

Előnyök
• A legújabb szoftvert hasz-

nálhatja alacsony kezdeti 
költségek mellett*

• Fejlettebb munkafolyama-
tokat hozhat létre az átfogó 
PDF-kompatibilitásnak és 

-integrációnak köszönhetően

• Az AutoCAD® mobilalkal-
mazással szinte bárhonnan 
elérheti, megtekintheti és 
szerkesztheti a fájlokat

• Az Autodesk® App Store 
alkalmazásainak segítségével 
testre szabhatja a szoftvert 



A TrustedDWG technológia megvédi 
terveit
Rengeteget fektetett tervei fejlesztésébe. 
A TrustedDWG™ technológia használatával 
biztos lehet abban, hogy tervadatai a teljes 
ellenőrzési folyamat során megőrződnek.

Az AutoCAD szoftverbe beépített TrustedDWG 
az eredeti, leghatékonyabb és legpontosabb 
módja a tervadatok tárolásának és megosztá-
sának. A TrustedDWG-fájlok egy olyan teljes 
körű technológia használatával jönnek létre, 
amely egy rajz összes elemét és a köztük lévő 
kapcsolatokat is pontosan megőrzi.

A TrustedDWG-fájlok mögött több mint 30 
évnyi technológiai fejlesztés áll, ezért segítsé-
gével biztonságosan megőrizheti és megvéd-
heti az értékes terveit.

Vásárlás és további információ
Bárhol a világon olyan szakemberekkel léphet 
kapcsolatba, akik jól ismerik a terméket és az 
Ön szakterületét, valamint a szoftveren túlmu-
tató értéket kínálnak. Az Autodesk AutoCAD 
szoftver licencének megvásárlásához lépjen 
kapcsolatba egy hivatalos Autodesk forgal-
mazóval. A legközelebbi forgalmazó megke-
reséséhez látogasson el a www.autodesk.hu/
forgalmazo weboldalra.

Új és továbbfejlesztett szolgáltatások
SHX-szövegfelismerés
Az SHX-szövegfelismerő eszközzel gyorsan 
szövegobjektummá alakíthatja az importált 
PDF-geometriákat. Az SHX-szövegfelismerő 
eszköz elemzi a geometriacsoportokat, és 
automatikusan bszövegobjektumokra cseréli 
azokat.

További PDF-fejlesztések
Az általános PDF-importálási funkció egyre 
hatékonyabbá válik. Megtekintheti a PDF-
fájlok miniatűr előnézeteit az importálás előtt, 
az elrendezésekből pedig jobban léptékezheti 
a PDF-fájlok geometriáját.

Külső fájlhivatkozások
Időt takaríthat meg, és megúszhatja a bosz-
szankodást, mivel egyszerű eszközökkel javít-
hatók a külső referenciával rendelkező fájlok 
hibás útvonalai. A külső referenciák útvonalai 
most már alapértelmezés szerint relatívak, így 
kevesebbszer fordul elő, hogy érvénytelenné 
válnak az útvonalak. Hiányzó referenciák ese-
tében könnyen megkeresheti és alkalmazhatja 
a megfelelő útvonalat.

Objektumkiválasztás 
Szabadon navigálhat a rajzon belül az objek-
tumok kiválasztásakor. A kijelölt objektumok 
akkor is a kiválasztási halmazban maradnak, 
ha a navigálás vagy nagyítás során a képer-
nyőn kívülre kerülnek.

Fejlesztés a szövegek bszöveggé alakításában
A Szöveg egyesítése eszköz minden eddiginél 
rugalmasabb és intelligensebb. A bszövegob-
jektumokat most már a szövegobjektumokkal 
együtt is ki lehet jelölni. Helyesen fordítja le a 
karakterkódokat, és a parancs a formázást is 
felismeri.
* Az előfizetés egyes előnyei nem érhetők el az összes termékhez bizonyos nyelveken és/vagy területeken. A rugalmas licencfeltételek, 
beleértve a korábbi verziókra és az otthoni felhasználásra vonatkozó jogokat, bizonyos feltételekhez kötöttek.

** Az ingyenes Autodesk szoftverek és/vagy felhőalapú szolgáltatások használatának feltétele az ilyen szoftverekhez vagy felhőalapú szol-
gáltatásokhoz tartozó licencszerződés vagy a szolgáltatás feltételeinek elfogadása (amelyik alkalmazható), és az ezeknek való megfelelés.

† A szolgáltatások igénybevételéhez internetkapcsolat szükséges, továbbá vonatkozik rájuk minden, a Szolgáltatási feltételekben rögzített 
földrajzi korlátozás. 
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Kezdje meg most az AutoCAD próbaver-
ziójának használatát:
www.autodesk.hu/products/autocad/
free-trial 


