
Työskentele missä ja milloin vain
Säilytä yhteys CAD-piirustuksiin työmaalla ja 
asiakkaan toimistossa käyttämällä AutoCADin 
verkko- ja mobiilisovelluksia, jotka sisältyvät 
AutoCAD LT -tilaukseen.

AutoCAD-mobiilisovellus
Ota AutoCADin tehokkuus mukaasi minne 
tahansa menetkin – toimii myös offline-tilassa. 
Helppokäyttöiset työkalut mahdollistavat 
mittojen ottamisen työmaalla ja CAD-
piirustusten muokkaamisen asiakastapaamisten 
aikana älypuhelimella tai tabletilla. Lataa 
AutoCAD-mobiilisovellus sovelluskaupasta. 
Kirjaudu sisään Autodesk ID -tunnuksella ja 
aloita käyttö.

AutoCAD-web-sovellus
Käytä viimeisimpiä piirustuksia missä tahansa 
asentamatta AutoCAD LT -ohjelmistoa 
tietokoneelle. Tarkastele, muokkaa ja luo 
CAD-piirustuksia yksinkertaistetussa 
verkkokäyttöliittymässä, joka toimii 
verkkoselaimessa. Kirjaudu sisään Autodesk ID 

-tunnuksella osoitteessa web.autocad.com.

Tallenna verkkoon ja mobiililaitteisiin 
Tallenna piirustuksia ja Xref-
viitepiirustuksia työpöydältä webiin 
ja mobiililaitteisiin. Näin voit käyttää 
ajantasaisia piirustuksia AutoCAD 
LT:n työpöytäversiossa, verkossa ja 
mobiililaitteella. Jatka pöytäkoneella 
aloitettua piirustusta vaivattomasti toisella 
laitteella.

Jatkuva yhteys
Tarkastele ja muokkaa pilveen 
tallennettuja DWG-tiedostoja suoraan 
AutoCAD LT:llä lähes millä tahansa 
laitteella käyttäen markkinoiden johtavia 
pilvitallennuspalveluita, mukaan lukien 
Microsoft OneDrive, Box, Dropbox ja 
Google Drive.

Helppoa yhteistyötä
Pidä yhteyttä asiakkaisiin ja 
kollegoihin pöytäkoneella, verkossa 
ja mobiililaitteilla. Tee yhteistyötä ja 
muokkaa suunnitelmia reaaliajassa. 
Tämä vähentää tarpeettomia 
viiveitä viestinnässä sekä jatkuvia 
toimistokäyntejä.

Huipputason suunnitteluohjelmisto
Luo tarkkoja 2D-piirustuksia entistä 
nopeammin AutoCAD LT -ohjelmiston 
helppokäyttöisillä piirtotyökaluilla. 
Paranna tuottavuutta automatisoimalla 
toistuvat tehtävät ja virtaviivaistamalla 
työnkulut.

Luo tarkkoja piirustuksia
Tuota kaksiulotteista dokumentaatiota 
ja piirustuksia kattavalla piirustus-, 
muokkaus-, suunnittelu- ja 
merkintätyökaluvalikoimalla.

Aloita työskentely nopeasti
Käytä piirtotyökaluja intuitiivisessa 
käyttöliittymässä. Helppokäyttöisiin 
ominaisuuksiin lukeutuvat kontekstuaaliset 
valintanauhan välilehdet, monitoimikahvat, 
mukautettavissa olevat työkaluvalikoimat ja 
älykäs komentorivi.

Käytä uusinta teknologiaa
Yhteensopivuus nykyaikaisten 
teknologiaratkaisujen kanssa 
TrustedDWG®-teknologian, 
korkean resoluution näytön tuen, 
migraatiotyökalujen ja Autodesk-
työpöytäsovelluksen ansiosta.

Tehokasta 2D-suunnittelua
• Parannuksia suosittuihin ominaisuuksiin 

kuten Jäljitä ja Laske.
• Nopeuta piirtämistä ja dokumentointia 

Siirrettävät ikkunat- ja Lähetä Autodesk 
Docsiin -toiminnoilla.

AutoCAD® -verkko- ja 
mobiilisovellukset†

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

• Tarkastele ja muokkaa piirustuksia 
verkkoselaimessa millä tahansa 
tietokoneella ilman ohjelmiston 
asentamista.

Miksi tilata*

• Käytä ohjelmistoa tarpeidesi mukaan 
hyödyntämällä joustavia sopimusjaksoja 
yhdestä kuukaudesta useaan vuoteen.

• Käytä AutoCAD LT:tä pöytäkoneella, webissä 
ja mobiililaitteella.

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

AutoCAD LT® mahdollistaa tarkkuuden ja yhteistyön, jotta voit keskittyä merkitykselliseen suunnitteluun. 
Ja jatkuva innovaatio nopeuttaa työskentelyäsi.

AutoCAD LT  2023 – 

Luokkansa parasta 
2D-suunnittelua. 

https://web.autocad.com/login


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

Jaa
Jaa-toiminnon avulla voit lähettää tarkastetun 
kopion piirustuksesta tiimin jäsenille ja 
kollegoille missä tahansa käytettäväksi. 
Määritä tiedostoille eri käyttöoikeudet 
muokkausomaisuuksia tarvitseville sekä niille, 
jotka tarvitsevat pelkän katseluoikeuden. 
Jaa piirustuksia entistä helpommin ja 
turvallisemmin.

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

Parannetut ominaisuudet entistä nopeampaan piirtämiseen, dokumentointiin ja yhteistyöhön 

Siirrettävät ikkunat
Siirrä piirustusikkunoita ja tarkastele useita 
piirustuksia rinnakkain tai erillisillä näytöillä 
avaamatta toista AutoCAD LT -istuntoa. Kunkin 
ikkunan sisältö on täysin tarkasteltavissa tai 
muokattavissa. 

Aloitusvälilehti
AutoCAD LT -aloitusvälilehti tarjoaa pääsyn 
tiedostoihin ja muuhun hyödylliseen sisältöön 
suoraan aloitusruudulta.

Helppokäyttöinen asennus
Nopeuta ohjelmiston asentamista aiempaa 
nopeammilla ja mukautettavilla asennuksilla. 
Aloita työskentely jopa samanaikaisesti, kun 
ohjelmiston asennus on käynnissä.

Suorituskyvyn parannukset
Koe AutoCAD LT -ohjelmiston nopeutunut 
suorituskyky – myös piirturille tulostettaessa.

Suojaa suunnitelmat TrustedDWG-
teknologialla
Säilytä suunnittelutietojen yhtenäisyys 
koko tarkistusprosessin ajan hyödyntämällä 
TrustedDWG-teknologiaa. AutoCAD LT 

-ohjelmistoon sisäänrakennettu TrustedDWG 
on alkuperäinen, tehokkain ja paras tapa 
tallentaa ja jakaa suunnittelutietoja. 
TrustedDWG-tiedostot säilyttävät 
piirustuksen jokaisen elementin ja niiden 
välisen suhteen muuttamatta tietoja.

* Tilausetujen saatavuus vaihtelee tuotteesta sekä kielestä/alueesta riippuen. Joustaviin lisenssioikeuksiin, kuten aiempien versioiden käyttöoikeuteen ja kotikäyttöoikeuteen, sovelletaan erityisehtoja.

†Pilvipalvelut edellyttävät niiden mukana seuraavien lisenssisopimusten tai käyttöehtojen hyväksymistä ja noudattamista, kun ne koskevat pilvipalveluita.
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Tilausedut
Tilaa AutoCAD LT, 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 LT -kokeilujakso nyt:
autodesk.fi/products/autocad-lt/
free-trialLähetä Autodesk Docsiin

Luo PDF-tiedostoja nopeasti vain muutamalla 
napsautuksella julkaisemalla CAD-
piirustusarkit PDF-tiedostoina suoraan 
AutoCAD LT:stä Autodesk Docsiin. Lisäksi voit 
käyttää DWG-tiedostoja Autodesk Docsissa 
missä tahansa AutoCAD-web-sovelluksen 
avulla.

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

