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Egyetlen AutoCAD
 Specializált eszköztárak és iparág-

specifikus funkcionalitás

 Mobilitás az új web és mobil 
applikációk által

 A legújabb fejlesztések elérése



Fejlesztések
Új funkciók, lehetőségek

Szakági eszköztárak
Adott munkához megfelelő eszköztár

AutoCAD web & mobil applikáció
Mobilitás
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AutoCAD szakági eszköztárak
Előfizetés esetén

AUTOCAD 2019

RASTER DESIGN

MAP 3D

PLANT 3D

MEP

ELECTRICAL

MECHANICAL

ARCHITECTURE



AutoCAD szakági eszköztárak
Előnyök

Intelligens

Szimbólum-
könyvtárak, 
alkatrészek és
részletrajzok elérése

Gyorsabb

Automatizált 
feliratozás, fóliák, és 
tulajdonságok 
létrehozása

Hatékony

A munkafolyamatok 
kiterjeszthetők, és 
mozgathatók a 
különböző szakágak 
között

Ismerős

Jól ismert AutoCAD 
felület - iparág 
specifikus 
funkcionalitás



AutoCAD szakági eszköztárak

 700,000+ intelligens
gépészeti alkatrész, 
elem és szimbólum

 Automatikusan 
generált tételjegyzék 
és anyaglista – BOM

Mechanical
AutoCAD Mechanical 2019

AutoCAD Architecture 2019

 8,000+ intelligens
építészeti objektum és 
stílus

 Automata szint, 
metszet és homlokzat 
generálás

Architecture



AutoCAD szakági eszköztárak

 65,000+ intelligens
elektronikai
szimbólum

 Kapcsolószekrény, 
sorkapocstervek 
készíthetők

Electrical
AutoCAD Electrical 2019

AutoCAD MEP 2019

 10,500+ intelligens
műszaki, 
elektronikai 
objektum és 
csővezeték

 Elektromos hálózat, 
klímarendszerek 
tervezése

MEP



AutoCAD szakági eszköztárak

 P&ID rajzok 
készítése és 3D 
üzemtervekbe 
integrálása

 Sematikus ábrák és 
üzem elrendezések

Plant 3D

AutoCAD Plant 3D 2019



AutoCAD szakági eszköztárak

 Térinformatikai és CAD 
adatokat integrálhat
egy rajzon belül a 
tervezés és adatkezelés
elősegítésére

 Külső adatbázisokból 
vagy webszervízekből 
származó téradatokat
jeleníthet meg

Map 3D
AutoCAD Map3D 2019

AutoCAD Raster Design 2019

Raster Design

 Szkennelt tervrajzokat
szerkeszthet vagy
raszterképeket
konvertálhat DWG 
objektumokká

 Raszterképeket 
transzformálhat, 
szerkeszthet, tisztíthat és 
vektorizálhat



Specializált eszköztárral gyorsabb
Példa - Architecture

ARCHITECTURE 

START 1

Fal 
létrehozás

a

2

Ablak/ ajtó 
beillesztés

3

Szélesség 
beállítás

FINISH

START 1

Vonallánc 
létrehozás

2

Párhuzamos 
vonal

3

Kihúz 
felfelé

FINISH4

Levágja a 
széleit

5

Beillesztés 
Ablak/ajtó 
blokként

AUTOCAD

Gyorsabb és okosabb 
objektumok



Fejlesztések
Új funkciók, lehetőségek

Szakági eszköztárak
Adott munkához megfelelő eszköztár

AutoCAD web & mobile applikáció
Mobilitás

AutoCAD web & mobil applikáció
Bármikor, bárhol



AutoCAD bárhol, bármikor
Különböző platformok, ugyanazon file..



Bármikor, bárhol

Elérés

Projekt elérése külső 
helyszíneken, partner 
megbeszéléseken …

Kiterjesztett munkafolyamat

Szerkesztés, feliratozás, 
létrehozás és nézet DWG 
file-okban, kiterjesztett 
munkafolyamat …

AutoCAD

Az ismerős eszközök, a 
megbízhatóság és a 
funkcionalitás …



Új AutoCAD web applikáció

Módosítás, létrehozás és nézet – a CAD rajzok egyszerűbb felületen 
bármely platromról indítva: AutoCAD web app.



AutoCAD mobil app.

Nézet, módosít, létrehoz és megoszt: bármely CAD rajzot bármikor, 
bárhol: AutoCAD mobile app



Mentés: AutoCAD web & mobil

AutoCAD bárhol, bármikor

Megnyitás: AutoCAD web & mobil



Fejlesztések
Új funkciók, lehetőségek

Szakági eszköztárak
Adott munkához megfelelő eszköztár

AutoCAD web & mobil applikáció
Mobilitás

Fejlesztések
Új és frissített funkciók



A DWG összehasonlító eszköz színek használatával 
megmutatja a grafikai különbségeket két rajz között

DWG Összehasonlítás



A Megosztott nézetek által terveket oszthat meg cégen belül 
vagy kívül anélkül, hogy kiadná a rajzfájljait.

Megosztott nézetek



200+ párbeszédablak és más elem frissítve a jobb láthatóság 
érdekében

Felületi fejlesztés



Nézetek és nézetablakok

Modelltérben előre létrehozott nézetablakok beillesztése az  
elrendezésekbe, utólagos léptéváltoztatással. A nézetablak követi a 
lépték változásait.



Egyetlen AutoCAD

AUTOCAD 
WEB APP

AUTOCAD 
MOBIL APP

AutoCAD web & 
mobil app.

Fejlesztések

DWG összehasonlítás

Megosztott nézetek

ARCHITECTURE ELECTRICAL MECHANICAL 

PLANT 3D MEP 

MAP 3D 

RASTER DESIGN

Specializált Eszköztárak



 Autodesk fiók                                                               ▪ Autodesk asztali alkalmazás által

Termékek és szolgáltatások Saját termékek és eszközök

AutoCAD - szakági eszköztárak
Telepítés



 Előfizetés időtartama alatti szoftverhasználat

 Megújítás

 Átváltás más szoftverre az előfizetési időszak alatt (Collection / AutoCAD)

(A termékek közti váltás függ a meglévő terméktől. Nem minden termékről lehet minden másra váltani)

 Váltás lejáratkor

 Előfizetési időszakok

 1 év, 2 év, 3 év, 1 hónap (egyfelhaszn. lic. esetében csak), 

Autodesk szoftverek
Előfizetések, licencek



 Egyfelhasználós licenc

1 jogosult felhasználó - magánszemély

- Egyedi Autodesk azonosító

- Fiók bejelentkezés telepítéshez

- 3 eszköz / 1 használatban

- 30 naponta internetkapcsolat

(7 nappal előtte figyelmeztetés)

Autodesk szoftverek
Előfizetések, licencek

 Többfelhasználós licenc

Több felhasználó – magánszemélyek

- cég alkalmazásában állnak, 
tanácsadói és/ vagy vállalkozói 
kapcsolatban

- cég telephelyén történő használat, 
cég tulajdonában lévő eszközök

- Licenckiszolgáló a helyi hálózat 1 
eszközén, vagy VPN

- licencfile az interneten



Technikai segítségnyújtás

Globális utazási előnyök

Otthoni használati lehetőség

Korábbi verziókhoz való jogosultságok

Fórumokhoz, hírlevelekhez, webináriumokhoz, galériákhoz és más oktatási 
anyagokhoz való hozzáférés

Újításokra, Frissítésekre és egyéb kiegészítő Szoftverekre való jogosultság 

Webes szolgáltatásokra való jogosultság, tárhely

Autodesk szoftverek
Előfizetések, licencek



A szoftverelőfizetésről..
Választható időtartam, könnyű kezelhetőség, elérés bárhol bármikor ..

Technikai 
támogatás

Technikai segítség, 
online források, 
remote assistance

Up-to-date 
szoftver

Versenyképesség 
megőrzése és a 
legutolsó 
fejlesztések elérése

Rugalmas 
választható 
időszakok

1 hónap, 1 év, vagy 
akár több év is 
lehet, ahogy 
szükséges

Kezelés

Szoftver licencek 
kiosztása,
Rugalmas kezelés, 
licencek 
hozzáadás, 
elvétele



Aktuális promóció

*
 1 vagy 3 éves előfizetésre cserélés

 Korábbi verziók: R14/2000 … 2018 érvényes szoftverkövetés nélküli példányok (2018. március 21. előtt lejárt)

 Bármilyen új licenc választható (kivéve az Autodesk LT Family)

 A meglévő Autodesk LT Family termékek csak Autodesk LT Family termékekre cserélhetők.

 A meglévő régi licenc a továbbiakban nem használható, a kedvezmény véglegesítéséhez az Autodesk jóváhagyása 
szükséges.

 Az akció más kedvezményekkel nem vonható össze, és az LT Family termékeket kivéve, egy cég maximum 50 licencet 
cserélhet be.



Köszönöm a figyelmet!


