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Превземете целосна команда 

AutoCAD LT® 2D, софтверот за исцртување и 
правење детали, е професионален избор затоа 
што ја поттикнува Вашата продуктивност.® 

Сеопфатниот сет на алатки ви овозможува 
прецизно и ефикасно да ги создавате, 
документирате и споделувате Вашите цртежи. Со 
користење на форматот за документи DWG™ Ви се 
пружа стабилност и компатибилност кога 
комуницирате со клиенти и колеги. Вие можете да 
го оптимизирате софтверот според начинот на 
работење преку опциите за мени и кориснички 
интерфејс. Опремен со силни карактеристики, 
AutoCAD LT е создаден за исцртување. 
Документ 
Користете целосен сет на 2D алатки за исцртување 
и подесување детали за точно и ефикасно 
создавање на прецизни технички нацрти. 

Соработувај 
Создавајте во DWG форматот за документи за да 
ја споделите Вашата работа со било кој во светот 
без потешкотии. 
Прикачете слики и DWG и PDF подлоги 
Означете надворешни информации, како слики 
(JPG, TIF итн.), Microsoft Excel документи и DWF и 
PDF подлоги, во Вашите цртежи, како додаток на 
DWG документи. 

Извадете го оптимумот 
Направте AutoCAD LT да работи онака како што Вие 
работите со селектирање на опциите за мени и 
кориснички интерфејс. 
Организирајте ја содржината 
Организирајте ја содржината во рамки на Вашиот 
цртеж и Вашата дигитална библиотека. Поделете ги 
објектите на слоеви за да ги контролирате приказите 
на дисплејот и резултатите. Заштедете време и 
стандардизирајте ги цртежите со користење на 
блокови. Придадете им динамични карактеристики на 
блоковите за да се прилагодите на повеќето 
големини во еден единствен блок. Користете ги 
палетите на алтки (Tool Palettes) за да имате брз 
пристап до содржината која е често користена, како 
блокови или команди. 

Креирање и обележување 
Креирајте едноставни или комплексни цртежи со 
помош на стандарни форми како линии, лакови и 
кругови. Изменете ја постоечката геометрија со 
командите како рашири(stretch), копирај(copy), 
изврти(rotate) или зголеми/намали(scale). 
Додадете белешки на Вашите цртежи како текст, 
димензии или табели, за да помогнат во 
пренесувањето на Вашите идеи. 
 

Објавувајте во DWF и PDF формати 
По електронски пат објавувајте и дистрибуирајте 
комплети на цртежи во единечен WDF или  PDF 
документ за брза и безбедна соработка со 
членовите на тимот.  
 

Shortcuts на екран 
Набрзина снајдете се  на екранот со алатки за 
лоцирање на команди, гледање на сите отворени 
цртежи и движење меѓу различните полиња на 
отворениот цртеж. Оптимизирајте ја Вашата работна 
средина преку подесување на локацијата и приказот 
на команди по Ваша мерка со цел да излезат во 
пресрет на потребите и стандардите на компанијата. 

Дознајте повеќе или купете 
За да дознаете повеќе за софтверот AutoCAD LT, 
посетете ја страницата 
www.autodesk.com/autocadlt . Побарајте 
препродавач на www.autodesk.com/reseller . 
Autodesk учење и едукација 
Autodesk нуди решенија за да им излезе во пресрет 
на Вашите барања, од лично-темпирани часеви 
водени од инструктори па се до он-лајн обука или 
ресурси за едукација. Дознајте повеќе на 
страницата www.autodesk.com/learning . 

Autodesk сервиси и поддршка 
Забрзајте го профитот од инвестицијата и 
оптимизирајте ја продуктивноста со иновативни 
методи на купување, пропратни производи, 
консултантски услуги и поддршка од Autodesk и 
овластените партнери на Autodesk. Дознајте 
повеќе на страницата 
www.autodesk.com/servicesandsupport . 

Аутодеск Членарина 
Добијте ги сите надградби за AutoCAD LT овјавени во 
времетраење на рокот на Вашата Членарина. Добијте 
мрежна поддршка директно од техничките експерти на 
Autodesk, ексклузивни рокови за лиценца, 
лично-темпирана обука и електронско учење што ќе Ви 
помогне да ги надоградите Вашите вештини. Дознајте 
повеќе на страницата www.autodesk.com/subscription . 
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