
AutoCAD 2023 vs. 
aikaisemmat julkaisut

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

Tärkeimmät ominaisuudet

• 2023  Merkintöjen tuonti ja merkintäavustaja: Tuo palautetta automaattisesti ja sisällytä yhteistyönä tehdyt muutokset piirustuksiin ilman 
piirtämisen lisävaiheita.

• 2023  Omat oivallukset: Helppokäyttöinen opas arvokkaisiin vinkkeihin ja uusiin ominaisuuksiin, jotta voit työskennellä nopeammin, oikeaan 
aikaan ja oikeassa kontekstissa.

• 2023  AutoCAD Web API -liittymät: Automatisoi AutoCAD-web-sovelluksen työnkulun vaiheet (vain AutoCAD-tilaajille). 
• 32023  Arkkien hallinta: Avaa ja lähetä arkkeja nopeammin ja turvallisemmin kuin koskaan aikaisemmin Autodesk-pilviympäristön avulla.
• 2023  Jaa: Lähetä tarkastettu kopio piirustuksista tiimin jäsenille käytettäväksi tietoturvallisesti missä tahansa.
• 2023  Laske: Automatisoi lohkojen tai geometrian laskeminen ja vähennä virheiden määrää. Vie tiedot dynaamiseen taulukkoon.
• Jäljitä: Tarkista ja anna palaute turvallisesti suoraan DWG-tiedostossa muuttamatta piirustusta.
• Lähetys Autodesk Docsiin: Julkaise CAD-piirustusarkkeja PDF-tiedostoina suoraan AutoCADista Autodesk Docsiin.
• Aloitusvälilehti: Uuden AutoCAD-aloitusvälilehden avulla voit helposti käyttää tiedostoja ja muuta hyödyllistä sisältöä suoraan aloitusnäytöstä.
• Yksinkertainen asennus: Nopeuta ohjelmiston asentamista aiempaa nopeammilla ja mukautettavilla asennuksilla.
• Piirustushistoria: Katso piirustukseen ajan mittaan tehdyt muutokset ja näe automaattisesti tietoja aiemmista versioista.
• Lohkovalikoima:  Lisää lohkoja tehokkaasti Kirjastot-välilehdeltä työpöydälle tai AutoCAD-web-sovellukseen.
• Nopea mittaus: Tuo nopeasti näkyviin piirustuksessa kaikki lähellä olevat mittaukset, kuten pinta-alat ja ympärysmitat.
• DWG™-vertailu: Vertaa piirustuksen tai viitepiirustuksen kahta versiota poistumatta nykyisestä ikkunasta.
• Verkkoon ja mobiililaitteeseen tallentaminen: Tallenna piirustuksia ja viitepiirustuksia pöytäkoneesta tarkasteltavaksi ja muokattavaksi AutoCADin 

verkko- 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.*
• Liitä/poimi pistepilvitietoja: Liitä kolmiulotteisilla laserskannereilla tai muilla tekniikoilla tuotettuja pistepilvitiedostoja.
• AutoCAD milloin ja missä tahansa: Käytä AutoCADia pöytäkoneella, webiä ja mobiililaitteella.*

Tärkeimmät parannukset

• 2023  Jäljitä: Lisää huomautuksia ja merkintöjä suunnittelun myös 
AutoCAD-työpöytäsovelluksessa verkko- ja mobiilisovellusten 
lisäksi.

• 2023  Laske: Automatisoi lohkojen tai objektien laskemisen 
valitulla alueella tai koko piirustuksessa.

• 2023  Grafiikka: Hahmonna 3D-objektit jopa 10 kertaa entistä 
nopeammin. 

• 2023  Mukautettava asennus: Ota ohjelmisto nopeasti käyttöön 
aiempaa nopeampien ja mukautettavien asennusten ansiosta. 
AutoCADissa voi työskennellä jopa ohjelmiston asennuksen aikana.

• Autodesk App Store ja yli 600 Exchange-sovellusta.

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

• AutoLISP: Muokkaa ja korjaa tiedostoja Microsoft Visual Studio 
Coden uudessa laajennuksessa. Nyt Unicode-merkkejä tuetaan 
täysin.

• Suuren tarkkuuden näytön tuki: Tarkastele suunnitelmiasi 
4K-tarkkuutta ja suurempaa tarkkuutta käyttävissä näytöissä.

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

AutoCAD 2023 – ominaisuudet
AutoCAD 2023 sisältää seitsemän 
erikoistyökalusarjaa, joissa on 
toimialakohtaiset työnkulut, kirjastot 
ja automatisoinnit arkkitehtuurille, 
mekaaniselle suunnittelulle,  
3D-kartoille jne.

Muodosta yhteys projekteihisi mistä 
tahansamukana toimitettavilla uusilla web- 
ja mobiilisovelluksilla Työskentele DWG-
piirustusten parissa joustavasti AutoCADissa 
kaikilla laitteilla – pöytäkoneella, webissä tai 
mobiililaitteilla. 



Tilausedut:  
Tilatessasi AutoCAD 2023 
-ohjelmiston saat enemmän 

Erikoistyökalut
Suunnittele entistä nopeammin.Kun tilaat AutoCAD 2023 -ohjelmiston, saat toimialakohtaisia ominaisuuksia ja kirjastoja 
arkkitehtuurille, mekaniikkasuunnittelulle, sähkösuunnittelulle ja monelle muulle alalle.*  Tuoreet tutkimukset osoittavat 
keskimääräisen jopa 63 %:n tuottavuuden kasvun AutoCAD-tehtävissä, jotka suoritetaan erikoistyökalujen avulla.**

• Automatisoi pohjapiirrokset, osiot ja nostot.
• Käytä yli 750 000 symbolin ja osan kirjastoja.
• Piirrä putkisto-, viemäröinti- ja 

ilmastointisuunnittelua nopeasti Mechanical-
työkaluilla.

• Suunnittele ilmastointikanavia, sähköputkituksia 
ja virtapiirejä LVI:tä, putkistointia ja sähkötöitä 
varten MEP-työkaluilla.

• Luo automaattisesti merkintöjä, tasoja, 
aikatauluja, luetteloita ja taulukoita.

• Varmista alan standardien noudattaminen 
sääntöihin perustuvien työnkulkujen avulla.

*Ei käytettävissä ylläpitosuunnitelman asiakkaille. 

†Saatavilla ylläpitosuunnitelman asiakkaille, joilla on Advanced Support -tuki.

** Tavalliseen AutoCADiin verrattuna. Tutkimuksen suunnitteli Autodesk, ja sen toteutti ulkopuolinen konsultti. Tulokset voivat vaihdella.  
Autodesk toimittaa nämä tiedot sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta.
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TYÖPÖYTÄ
Laajenna työntekoa 
toimiston ulkopuolelle 
lähes millä tahansa 
laitteella.

MOBIILISOVELLUS
Tarkastele ja muokkaa 
uusimpia piirustuksia 
kentällä ja liikkeellä 
ollessasi.

WEB-SOVELLUS
Tarkastele ja muokkaa 
millä tahansa 
tietokoneella ilman 
asennuksia.

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. 

AutoCADin verkko- ja mobiilisovellukset
Työskentele milloin ja missä vain uusilla AutoCADin web- ja mobiilisovelluksilla, jotka sisältyvät AutoCAD 2023 -tilaukseen.* 
Suunnittele ja tee yhteistyötä tietokoneella, webissä ja mobiililaitteilla hyödyntämällä moniympäristöominaisuuksia, 
kuten Jäljitä ja Jaa. Käytä helposti piirustuksia, jotka on tallennettu Autodeskin pilvipalveluun tai yleisimpiin 
pilvitallennuspalveluihin.
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