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Vertaa AutoCAD 2022- ja 
AutoCAD LT 2022 -ohjelmistoja
Ota selvää, mikä CAD-ohjelmisto sopii 
parhaiten suunnittelutyönkulkuusi.

Tilaa AutoCAD LT 2022 ja luo tarkkoja 2D-piirustuksia entistä 
nopeammin helppokäyttöisillä luonnostelutyökaluilla. Käytä 
AutoCADia missä ja milloin tahansa web- ja mobiilisovellusten 
avulla.

Tilaa AutoCAD 2022 Including Specialized Toolsets muun 
muassa arkkitehtuuria, mekaanista suunnittelua ja 
kolmiulotteista kartoitusta varten. Käytä AutoCADia missä 
ja milloin tahansa web- ja mobiilisovellusten avulla.

Mahdolliset tehtävät:
• 2D-luonnostelu, -piirtäminen ja -dokumentointi
• 3D-mallinnus ja -visualisointi
• ohjelmiston mukauttaminen, mukaan lukien sisäänrakennetut 

ohjelmointiominaisuudet
• mahdollisuus asettaa CAD-standardeja
• työskentely mistä käsin tahansa mukana toimitettavien AutoCADin 

web- ja mobiilisovellusten ansiosta
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Erikoistyökalut
Nopeuta työskentelyä erikoistyökaluilla (Architecture, Mechanical, 
Electrical, MEP, Plant 3D, Map 3D, Raster Design). Kukin työkalu antaa 
käyttöösi toimialakohtaisia ominaisuuksia: 

• käytä yli 750 000 symbolia, osaa ja detaljikomponenttia sisältäviä 
kirjastoja 

• automatisoi pohjapiirustusten, leikkausten, julkisivujen, merkintöjen, 
kuvatasojen ja ominaisuuksien luominen

• luo helposti yksityiskohtia ja näkymiä kolmiulotteisista malleista ja 
laadi vaivattomasti luetteloita ja taulukoita 

• luo sääntöpohjaisia työnkulkuja ja paranna suunnittelustandardien 
noudattamista

Erikoistyökalut
Eivät sisälly toimitukseen

Saat valmiudet seuraaviin: 
• luo ja muokkaa kaksiulotteista geometriaa
• lisää piirustuksiin kommentteja, tekstiä, mittoja, viiteviivoja ja 

taulukoita
• mukauta valintanauhaa ja työkaluvalikoita
• liitä ja tuo tietoja PDF-tiedostoista
• jaa ja käytä tietoja DGN-tiedostoista, Navisworksista ja Bing Mapsista
• luo ja muokkaa kolmiulotteisia malleja, joissa on tilavuusobjekteja, 

pintoja ja verkko-objekteja 
• mukauta lisäosilla ja ohjelmistorajapinnoilla
• poimi objektitiedot taulukoihin
• luo renderointeja valaistuksen, materiaalien ja visuaalisten tyylien 

avulla
• käytä ja valvo CAD-standardeja
• automatisoi objektien ja blokkien laskeminen
• jaa piirustuksia kollegoille suoraan AutoCAD- tai AutoCAD LT 

-ohjelmistosta
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Sisältää seuraavat:  
• AutoCAD-mobiilisovellus 
• AutoCAD-web-sovellus 
• Autodesk App Storen käyttömahdollisuus

Sisältää seuraavat: 
• AutoCAD-mobiilisovellus 
• AutoCAD-web-sovellus 


