
Tärkeimmät ominaisuudet
• Jäljitä: Tarkista ja lisää palautetta turvallisesti suoraan Jäljitä-objektiin DWG-tiedostossa muuttamatta olemassa olevaa piirustusta.
• Jaa: Lähetä tarkastettu kopio piirustuksista tiimin jäsenille käytettäväksi tietoturvallisesti missä tahansa.
• Laske: Automatisoi lohkojen tai geometrian laskeminen ja vähennä virheiden määrää. Vie tiedot dynaamiseen taulukkoon.
• Lähetä Autodesk Docsiin: Julkaise CAD-piirustusarkit PDF-tiedostoina AutoCAD LT -ohjelmistosta Autodesk Docsiin.
• Piirustushistoria: Katso piirustukseen ajan mittaan tehdyt muutokset ja näe automaattisesti tietoja aiemmista versioista.
• Xref-vertailu: Vertaa kahta ulkoista Xref-versiota ja toteuta muutokset poistumatta nykyisestä piirroksestasi.
• Lohkovalikoima (parannettu): Lisää lohkoja tehokkaasti Kirjastot-välilehdeltä työpöydälle tai AutoCAD-web-sovellukseen.
• Nopea mittaus (parannettu): Tuo nopeasti näkyviin piirustuksessa kaikki lähellä olevat mittaukset, kuten pinta-alat ja ympärysmitat. 
• Leikkaa ja pidennä (parannettu): Oletusarvoisessa pikatilassa valitaan nyt automaattisesti kaikki mahdolliset rajat.
• DWG™-vertailu: Vertaa piirustuksen tai viitepiirustuksen kahta versiota poistumatta nykyisestä ikkunasta.
• Webiin ja mobiililaitteeseen tallentaminen: Tallenna piirustuksia ja viitepiirustuksia pöytäkoneesta tarkasteltavaksi ja muokattavaksi AutoCADin 

web- ja mobiilisovelluksissa.
• PDF-tuonti: Tuo piirustukseen PDF-tiedostosta geometrisia muotoja (SHX-fonttitiedostoja, täyttöjä, rasterikuvia ja TrueType-tekstiä).
• Jaetut näkymät: Julkaise suunnittelunäkymiä piirustuksesta selaimessa tarkasteltaviksi ja kommentoitaviksi.*
• Uudet näkymät ja näyttöikkunat: Lisää tallennettuja näkymiä helposti asetteluihin.
• Näytön ulkopuolinen valinta: Valitut objektit pysyvät valintajoukossa, vaikka panoroisit tai zoomaisit ulos näkymästä.

Tärkeimmät parannukset

• Jäljitä: Lisää huomautuksia ja merkintöjä suunnittelun muutoksista 
myös AutoCAD-työpöytäsovelluksessa web- ja mobiilisovellusten 
lisäksi. 

• Siirrettävät ikkunat: Siirrä piirustusikkunoita ja tarkastele useita 
piirustuksia rinnakkain tai erillisillä näytöillä avaamatta toista 
AutoCAD LT -istuntoa.

• Mukautettava asennus: Ota ohjelmisto nopeasti käyttöön aiempaa 
nopeampien ja mukautettavien asennusten ansiosta. Aloita 
työskentely jopa samanaikaisesti, kun ohjelmiston asennus on 
käynnissä.

• 2D-grafiikka (parannettu): Panoroi ja zoomaa nopeammin 
reaaliajassa. Automaattiset uudelleenluonnin toiminnot tarjoavat 
sujuvamman käyttökokemuksen. 

• Tallennus puolessa sekunnissa: Keskimäärin sekunnin nopeampi 
tallennus.

• Nopea asennusaika: Jopa 50 prosenttia nopeampi asennus SSD-
asemiin.

• Uusi tumma teema:  Moderni sininen ulkoasu, jossa parempi 
kontrasti ja terävyys.

• Käyttöliittymä:  Minimalistiset kuvakkeet sekä intuitiiviset 
valintaikkunat ja työkalurivit. 

• Nopeampi tallennus, siirto ja kopiointi 2018 TrustedDWG® 
-tiedostomuodon myötä.

AutoCAD LT 2023:n sisältö

AutoCADin web- ja mobiilisovellukset* 
Työskentele missä ja milloin tahansa AutoCADin web- ja 
mobiilisovellusten avulla. Työskentele piirustusten parissa 
joustavasti AutoCADissa kaikilla laitteilla – pöytäkoneella, 
webissä tai mobiililaitteilla.

Microsoft OneDrive, Box ja Dropbox ovat AutoCAD-
kumppaneita, joten voit käyttää pilvipalveluihin 
tallennettuja DWG-tiedostoja AutoCAD LT -ohjelmistolla sekä 
AutoCADin verkko- ja mobiilisovelluksilla.

AutoCAD-mobiilisovellus
Tarkastele ja muokkaa 
uusimpia piirustuksia 
kentällä ja liikkeellä 

ollessasi.

AutoCAD LT PC-/Mac-
käyttöön

Suunnittele, luonnostele 
ja dokumentoi tarkasti 

2D-piirustuksia.

AutoCAD-web-sovellus
Tarkastele ja muokkaa 

piirustuksia selaimessa 
millä tahansa 
tietokoneella. 

AutoCAD LT ® -ohjelmistolla on joustava tilausmalli, joka tarjoaa käyttöön uusimmat ominaisuudet 
jokaisen julkaisun ja tuotepäivityksen yhteydessä. Jos sinulla on pysyvä lisenssi AutoCAD LT 2018 -versioon 
tai aiempaan versioon, tässä on tietoja AutoCAD LT 2023 -version uusista ominaisuuksista.

AutoCAD LT 2023 vs. 
aikaisemmat julkaisut



*Ei käytettävissä ylläpitosuunnitelman asiakkaille. 

†Saatavilla ylläpitosuunnitelman asiakkaille, joilla on Advanced Support -tuki.
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Tuki ja ohjelmiston käyttö

Tekninen tuki 
• Autodeskin tukiasiantuntijat: Varaa puhelinaika†, keskustele 

verkossa (rajoitettu saatavuus) tai lähetä meille sähköpostia. 

• Etäyhteystuki: Turvallinen ja käytännönläheinen vianmääritys.† 

• Verkkoresurssit: Käytä tietokantaamme, joka sisältää 
ohjedokumentaatioita, oppaita, koulutusvideoita ja 
yhteisötukifoorumeita.

Uusimpien ohjelmistojen käyttöoikeus 
Saat heti käyttöösi uusimmat ohjelmistoversiot ja päivitykset. 

Käytä aiempia versioita 
Lataa ja käytä aiempia versioita. 

Joustavat sopimusjaksot 
Tee kuukausittainen, vuosittainen tai kolmivuotinen tilaus.* 

Ylläpitotyökalut 
Hallitse ohjelmistolisenssejä ja käyttöä helposti Autodesk-tilin kautta. 

Käytä ohjelmistoa missä tahansa
Käytä AutoCAD LT -ohjelmistoa töissä, kotona tai matkoilla.

Tilausedut:  
Tilatessasi AutoCAD LT 2023 
-ohjelmiston saat enemmän


