
AutoCAD LT® 2023'e abone olarak, kullanımı kolay taslak çizim 
araçlarıyla hassas 2B çizimleri daha hızlı şekilde oluşturun. Sağlanan 
web uygulamaları ve mobil uygulamalarla AutoCAD LT'ye 
istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişin.

Mimarlık, mekanik tasarım, 3B haritalama ve daha fazlasına yönelik 
özel araç setleri içeren AutoCAD® 2023'e abone olun. Sağlanan web 
uygulamaları ve mobil uygulamalarla AutoCAD'e istediğiniz zaman, 
istediğiniz yerden erişin.

Sağladığı olanaklar:
• 2B taslak oluşturma, çizim ve dokümantasyon
• 3D modelleme ve görselleştirme
• Yerleşik programlama yetenekleri dahil olmak üzere yazılımınızı özelleştirme
• CAD standartlarını belirleme olanağı
• Sağlanan web uygulamaları ve mobil uygulamalarla AutoCAD ile her yerden 

çalışma

Sağladığı olanaklar:
• 2B taslak oluşturma, çizim ve dokümantasyıon
• Sağlanan AutoCAD web uygulamaları ve mobil uygulamalarla her 

yerden çalışma

Özelleştirilmiş Araç Setleri:
• Mimari, Mekanik, Elektrik, MEP, Plant 3D, Map 3D ve Raster Design'ın da dahil 

olduğu özel araç setleriyle işlerinizi hızlandırın. Her araç seti size sektöre özel 
yetenekler sunar: 

• 750.000'den fazla sembol, parça ve detay bileşeninden oluşan kitaplıklara erişin
• Kat planları, bölümler, yükseltiler, ekler, katmanlar ve özellikleri otomatik olarak 

oluşturun
• 3B modellerden kolayca ayrıntılar ve görünümler oluşturun, zamanlamalar, listeler 

ve tabloları basit şekilde oluşturun 
• Tasarım standartlarını uygulamak için kurallara dayalı iş akışları oluşturun

Özel Araç Setleri:
• Dahil değildir

Şunları yapabilirsiniz:
• 2B geometri oluşturun ve düzenleyin
• İzler, metin, boyutlar, kılavuzlar ve tablolarla  çizimlere açıklama ekleyin
• Şerit ve araç paletlerini özelleştirin
• PDF dosyalarından veri ekleyin ve içe aktarın
• DGN dosyalarındaki, Navisworks ve Bing Haritalarındaki verileri paylaşın ve 

kullanın
• Katı cisimler, yüzeyler ve örgü nesnelerle 3B modeller oluşturun ve düzenleyin 
• Eklenti uygulamaları ve API'lerle özelleştirin 
• Nesne verilerini tablolara çıkarın
• aydınlatma, malzemeler ve görsel stillerle görüntü oluşturun
• CAD standartlarını uygulayın ve izleyin
• Nesneleri ve blokları saymayı otomatikleştirin
• Çizimleri doğrudan AutoCAD'den 

veya AutoCAD LT'den iş arkadaşlarınızla paylaşın
• Tek tıklamayla geri bildirimi içe aktarın ve değişiklikleri dahil edin
• Faydalı Bilgilerim ile, daha hızlı çalışmak için yeni özellikler ve iş akışları öğrenin

Şunları yapabilirsiniz:
• 2B geometri oluşturun ve düzenleyin
• İzler, metin, boyutlar, kılavuzlar ve tablolarla çizimlere açıklama ekleyin
• Şeridi ve araç paletlerini özelleştirin
• PDF dosyalarından veri ekleyin ve içe aktarın
• DGN dosyalarından, Navisworks ve Bing Haritalarından verileri paylaşın ve 

kullanın
• Nesneleri ve blokları saymayı otomatikleştirin
• Çizimleri doğrudan AutoCAD veya AutoCAD LT'den iş arkadaşlarınızla paylaşın

Dahil olan hizmetler:
• AutoCAD mobil uygulaması 
• AutoCAD web uygulaması 
• Autodesk App Store erişimi

Dahil olan hizmetler:
• AutoCAD mobil uygulaması 
• AutoCAD web uygulaması 

AutoCAD 2023  
ile AutoCAD LT 2023'ü 
karşılaştırın
Tasarım akışınız için hangi CAD yazılımının doğru 
çözüm olduğunu öğrenin.




