
AutoCAD 2023 

Lyhennä projektisyklejä vain AutoCADista löytyvien 
automatisointien ja yhteistyötyökalujen avulla

Nopeampaa työskentelyä oikeilla 
työkaluilla
Käytä toimialakohtaisia ominaisuuksia, 
joiden avulla voit työskennellä entistä 
tehokkaammin. Tuoreet tutkimukset 
osoittavat keskimääräisen jopa 63 %:n 
tuottavuuden kasvun AutoCAD-tehtävissä, 
jotka suoritetaan erikoistyökalujen avulla.***

• Käytä yli 750 000 symbolin, osan ja 
tietokomponentin kirjastoja.

• Automatisoi merkintöjen, tasojen ja 
ominaisuuksien luonti.

• Luo helposti yksityiskohtia ja näkymiä 
kolmiulotteisista malleista sekä laadi 
vaivattomasti aikatauluja, luetteloita ja 
taulukoita.

Architecture-työkalut
Nopeuta arkkitehtuurin piirtämistä 
ja dokumentointia yli 8 500 älykkään 
arkkitehtuuriobjektin avulla. Automatisoi 
pohjapiirrokset, osiot, nostot jne.

Mechanical-työkalut
Nopeuta tuotesuunnittelua mekaanisen 
suunnittelun ominaisuuksilla ja yli 700 
000 älykkäällä valmistavan teollisuuden 
osalla ja symbolilla. Koe yksinkertaistettu 
tasojen hallinta, osaluetteloiden luonti ja 
tuoterakenteiden (BOM) luonti.

Electrical-työkalut
Paranna tuottavuutta ja dokumentoi 
sähköjärjestelmiä yli 65 000 älykkään 
sähkösymbolin avulla. Suunnittele 
sähkötaulujen asetteluja ja kytkentäkaavioita. 
Tukee seuraavia standardeja: AS, GB, IEC, IEC-
60617, JIC, JIS, NFPA ja IEEE.

MEP-työkalut 
Luonnostele, suunnittele ja dokumentoi 
tehokkaasti rakentamisen järjestelmiä yli 
10 500 älykkään mekaniikka-, sähkö- ja 
viemäröintiobjektin avulla. Suunnittele 
helposti ilmastointikanavia, sähköputkituksia 
ja virtapiirejä rakennusjärjestelmille.

Plant 3D -työkalut
Luo tehokkaasti PI&D-kaavioita ja integroi 
ne 3D-laitossuunnittelumalleihin käyttäen 
toimialakohtaisia työkaluja tuotantolaitosten 
suunnitteluun ja tekniseen suunnitteluun. 
Luo nopeasti laitospohjapiirustuksia, 
kytkentäkaavioita ja paljon muuta.

MAP 3D -työkalut
Tehosta teknistä suunnittelua ja muotoilua 
hyödyntämällä GIS- ja CAD-dataa. Hallitse 
spatiaalista dataa vakiodataskeemojen, 
automatisoitujen työnkulkujen ja 
raporttimallien avulla.

Raster Design -työkalut
Muunna rasterikuvia DWG™-objekteiksi 
rasterista vektoreiksi -työkalujen avulla. 
Muokkaa ja puhdista rasterikuvat helposti 
samalla, kun muunnat ne vektoripiirroksiksi 
tutussa AutoCAD-ympäristössä.

Ota AutoCAD mukaasi minne 
menetkin

Säilytä yhteys CAD-piirustuksiin työmaalla ja 
asiakkaan toimistossa käyttämällä AutoCADin 
web- ja mobiilisovelluksia, jotka sisältyvät 
AutoCAD-tilaukseen.

AutoCAD-web-sovellus
Käytä viimeisimpiä piirustuksia missä 
tahansa asentamatta AutoCAD-ohjelmistoa 
tietokoneelle. Tarkastele, muokkaa ja 
luo CAD-piirustuksia yksinkertaistetussa 
web-käyttöliittymässä, joka toimii 
verkkoselaimessa. Yhdistettävissä Autodesk 
Driveen, Autodesk Docsiin ja muihin 
pilvipalveluihin. Kirjaudu sisään Autodesk ID 

-tunnuksella osoitteessa web.autocad.com.

AutoCAD-mobiilisovellus
Hyödynnä AutoCAD-ohjelmiston tehoa 
missä ja milloin tahansa. Helppokäyttöiset 
älypuhelimen tai tabletin työkalut 
mahdollistavat mittojen ottamisen työmaalla 
ja CAD-piirustusten muokkaamisen 
asiakastapaamisten aikana – myös offline-
tilassa. Lataa AutoCAD-mobiilisovellus 
sovelluskaupasta.

Helppoa yhteistyötä 
Kommunikoi nopeammin ja tee muutoksia 
reaaliajassa AutoCADin web- ja 
mobiilisovelluksilla. Jaa piirustuksen hallittu 
kopio tiimin jäsenille ja tarkista ja merkitse 
työtovereiden CAD-piirustuksia suoraan 
AutoCADissa.

Jatkuva yhteys
Pysy yhteydessä piirustuksiisi, missä tahansa 
oletkin. Tarkastele, muokkaa ja tallenna 
pilvipalveluun tallennettuja DWG-tiedostoja 
suoraan AutoCADilla. Käytä tiedostoja, jotka 
on tallennettu Autodeskin pilvipalveluun 
tai yleisimpiin pilvitallennustiloihin, kuten 
Microsoft OneDrive, Google Drive, Dropbox ja 
Box.

Erikoistyökalut ja automaatio
• Nopeuta työskentelyä hyödyntämällä 

toimialakohtaisia työkaluja ja kirjastoja 
arkkitehtuuriin, mekaniikka- ja 
karttasuunnitteluun sekä monen muun 
alan suunnitteluun.

• Löydä uusia aikaa säästäviä 
ominaisuuksia ja ota palaute 
tehokkaammin huomioon 
piirustuksissa.

AutoCAD® -web- ja 
mobiilisovellukset†

• Tarkastele ja muokkaa piirustuksia 
verkkoselaimessa millä tahansa 
tietokoneella ilman ohjelmiston 
asentamista – kotona tai toimistossa.

• Tarkastele, muokkaa ja luo piirustuksia 
mobiililaitteessa kentällä ja liikkeellä 
ollessasi.

Miksi tilata*

• Piirrä ja suunnittele käyttäen 
viimeisimpiä ominaisuuksia jotka 
sisältyvät vain tilaajien päivityksiin.

• Käytä toimialakohtaisia työkaluja. 
• Nauti työstä kentällä web- ja 

mobiilisovellusten** ansiosta.

http://web.autocad.com


Merkintöjen tuonti ja merkintäavustaja

Tuo palautetta ja ota muutokset käyttöön 
piirustuksissa automaattisesti, kun teet yhteistyötä 
tiimiläisten ja katselmoijien kanssa. Näin voit 
vähentää piirustusvaiheita.

 Omat oivallukset

Omat oivallukset on helppokäyttöinen opas 
arvokkaisiin vinkkeihin ja uusiin ominaisuuksiin, 
jotta voit työskennellä nopeammin, oikeaan aikaan 
ja oikeassa kontekstissa.

 AutoCADin Web API -liittymät

AutoCAD LISP API työnkulun automatisointiin on 
nyt saatavilla AutoCAD-web-sovelluksessa (vain 
AutoCAD-tilaajille).

 Arkkien hallinta

Arkkien hallinnan avulla voit nyt avata arkkeja 
nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Autodesk-
pilviympäristössä arkkien avaaminen ja 
lähettäminen tiimin jäsenien välillä on nopeaa ja 
turvallista.

 Jaa 

Lähetä hallittuja kopioita piirustuksista turvallisesti 
tiimille ja kollegoille myöntämällä joko pelkät 
katseluoikeudet tai muokkausoikeudet. Säästä aikaa 
jakamalla piirustukset AutoCADissa. 

 Laske

Laske-toiminto automatisoi lohkojen laskemisen 
valitulla alueella tai koko piirustuksessa. Valikkoa 
käyttämällä voit tunnistaa virheet ja siirtyä 
laskettujen objektien välillä. 

* Tilausetujen saatavuus vaihtelee tuotteesta sekä kielestä/alueesta riippuen. Joustaviin lisenssioikeuksiin, kuten aiempien versioiden käyttöoikeuteen ja kotikäyttöoikeuteen, sovelletaan erityisehtoja.
** Palveluiden hyödyntämiseen tarvitaan Internet-yhteys, ja palveluihin voi liittyä palveluehdoissa mainittuja maantieteellisiä rajoituksia.
*** Tavalliseen AutoCADiin verrattuna. Tutkimuksen suunnitteli Autodesk, ja sen toteutti ulkopuolinen konsultti. Tulokset voivat vaihdella. Autodesk toimittaa nämä tiedot sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta.
†Pilvipalvelut edellyttävät niiden mukana seuraavien lisenssisopimusten tai käyttöehtojen hyväksymistä ja noudattamista, kun ne koskevat pilvipalveluita.
Autodesk, the Autodesk logo, AutoCAD, DWG, and TrustedDWG are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand 
names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not 
responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2022 Autodesk, Inc. All rights reserved.

Tilausedut
Tilaa AutoCAD, niin hyödyt 
joustavuudesta ja tuesta. Tilatessasi 
saat seuraavat edut:

• Tekninen tuki: saat apua 
tukiasiantuntijoilta, etätuesta ja 
verkkoresursseista. 

• Ajantasainen ohjelmisto: pysy 
kilpailukykyisenä ottamalla 
viimeisimmät ominaisuudet ja 
suorituskyvyn parannukset heti 
käyttöön.

• Joustavat sopimuskaudet: käytä 
tarvitsemaasi ohjelmistoa niin pitkään 
kuin on tarpeen – sopimuskaudet aina 
kuukaudesta useaan vuoteen. 

• Hallintatyökalut: hallitse 
ohjelmistolisenssejä ja käyttöä 
helposti Autodesk-tilin kautta.

Aloita AutoCAD-kokeilujakso nyt:
autodesk.fi/products/autocad/free-trial

Jäljitä

 Lisää huomautuksia ja merkintöjä suunnittelun 
muutoksista muuttamatta olemassa olevaa 
piirustusta myös AutoCAD-työpöytäsovelluksessa 
web- ja mobiilisovellusten lisäksi. 

Lähetä Autodesk Docsiin

Paranna tuottavuutta ja vähennä työvaiheiden 
määrää julkaisemalla CAD-piirustusarkit PDF-
tiedostoina AutoCADista Autodesk Docsiin. Lisäksi 
voit käyttää DWG-tiedostoja Autodesk Docsissa 
missä tahansa AutoCAD-web-sovelluksen avulla.

Siirrettävät ikkunat

Tarkastele ja muokkaa kahta piirustusta 
samanaikaisesti kattavilla toiminnoilla 
varustetuissa ikkunoissa rinnakkain tai usealla 
näytöllä. Tämä ei edellytä toisen AutoCAD-istunnon 
avaamista.

Uusittu aloitusvälilehti

Uusi AutoCAD-aloitusvälilehti tarjoaa pääsyn 
tiedostoihin ja muuhun hyödylliseen sisältöön 
yhdessä paikassa.

Grafiikka

AutoCAD 2023 -ohjelmistossa on päivitetty grafiikka, 
joten voit hahmontaa 3D-objektit jopa 10 kertaa 
nopeammin varjostettuna, varjostettuna reunoilla 
tai lankamallina.

Mukautettava asennus

Nopeuta ohjelmiston asentamista aiempaa 
nopeammilla ja mukautettavilla asennuksilla. 
AutoCADissa voi työskennellä jopa ohjelmiston 
asennuksen aikana.

Suojaa suunnitelmat TrustedDWG-teknologialla

Säilytä suunnittelutietojen yhtenäisyys 
koko tarkistusprosessin ajan hyödyntämällä 
TrustedDWG®-teknologiaa. AutoCAD-ohjelmistoon 
sisäänrakennettu TrustedDWG on alkuperäinen, 
tehokkain ja paras tapa tallentaa ja jakaa 
suunnittelutietoja.

Hanki uudet ominaisuudet ja parannukset 

http://autodesk.fi/products/autocad/free-trial

