
İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde çalışın
AutoCAD LT aboneliğine dahil AutoCAD web ve mobil 
uygulamaları sayesinde, iş sahalarında ve müşterilerin 
ofisinde CAD çizimlerinize bağlanın.

AutoCAD mobil uygulaması

Gittiğiniz her yere AutoCAD'in gücünü de götürün, üstelik 
çevrimdışıyken bile. Kullanımı kolay araçlar sayesinde, 
akıllı telefon ya da tabletinizle yerinde ölçüm yapıp CAD 
çizimlerini müşteri toplantıları sırasında düzenleyebilirsiniz. 
Cihazınızın uygulama mağazasından AutoCAD mobil 
uygulamasını indirin. Autodesk ID'nizle oturum açarak 
başlayın.

AutoCAD web uygulaması

AutoCAD LT'nin bilgisayarınızda kurulu olmasına gerek 
kalmadan en son çizimlere her yerden erişin. Web 
tarayıcınızda çalışan basitleştirilmiş bir web arayüzünde 
CAD çizimlerini görüntüleyin, düzenleyin ve oluşturun. 
Autodesk ID'nizle web.autocad.com adresinde oturum 
açmanız yeterlidir.

Web ve mobile kaydedin 

Masaüstü bilgisayarınızdaki çizimleri ve Xref'leri 
web'e ve mobil cihazlara kaydederek masaüstü 
bilgisayardan, web'den ve mobilden AutoCAD 
LT'deki en son çizimlere erişebilirsiniz. Masaüstü 
bilgisayarınızda taslak çizimden hareket halinde 
taslak çizime zahmetsizce geçin.

Sürekli bağlantı

Bulutta depolanan DWG dosyalarınızı, Microsoft 
OneDrive, Box, Dropbox ve Google Drive gibi 
önde gelen bulut depolama sağlayıcılarını 
kullanarak hemen her cihazdan AutoCAD LT ile 
doğrudan görüntüleyin ve düzenleyin.

Kolayca iş birliği yapın

Masaüstünden, web'den ve mobil cihazlardan 
müşterilere ve iş arkadaşlarınıza bağlanın. Gerçek 
zamanlı işbirliği ve değişiklikler yaparak gereksiz 
iletişim gecikmelerini azaltın ve ofise geri dönme 
gereksinimini ortadan kaldırın.

Seçkin taslak çizim yazılımı
AutoCAD LT'deki kullanımı kolay taslak çizim 
araçlarıyla hassas 2B çizimleri daha hızlı bir şekilde 
oluşturun. Sık gerçekleştirilen görevleri 
otomatikleştirip iş akışlarını kolaylaştırarak 
üretkenliği artırın.

Hassas taslak çizimi

Kapsamlı çizim, düzenleme, tasarım ve not ekleme 
araçları seti ile 2B belgeler ve çizimler üretin.

Hemen alışmaya başlayın

Sezgisel kullanıcı arayüzündeki araçlarla taslak 
oluşturun. Kolay anlaşılır özelliklere bağlamsal menü 
sekmeleri, çok işlevli tutma noktaları, özelleştirilebilir 
araç paletleri ve akıllı komut satırı dahildir.

Tercih edilen teknolojileri kullanın

TrustedDWG® teknolojisi, yüksek çözünürlüklü ekran 
desteği, taşıma araçları ve Autodesk masaüstü 
uygulaması sayesinde güncel teknolojilere uyum 
sağlayın.

Güçlü 2B taslak çizimi
• İzleme ve Sayım gibi popüler özelliklerde 

geliştirmeler.
• Hareketli Pencereler ve Autodesk Docs'a 

Gönderme işlevleriyle ile taslak oluşturma ve 
belgeleme işlemlerinizi hızlandırın.

AutoCAD® web ve mobil 
uygulamaları†

• Sahada ve hareket halindeyken mobil 
cihazınızdan çizimleri görüntüleyin, düzenleyin 
ve oluşturun.

• Yazılım yüklemek zorunda kalmadan, istediğiniz 
bilgisayardaki web tarayıcıda çizimleri 
düzenleyin, oluşturun ve görüntüleyin.

Neden abone olmalısınız?*

• Bir aylık veya çok yıllık esnek sürelerle, yazılımı 
ihtiyacınız olduğunda kullanın.

• AutoCAD LT'ye masaüstü bilgisayarlardan, web'den 
ve mobil cihazlardan erişin.

• Abonelere özel güncellemelerdeki en son 
özelliklerle taslak çizin ve belge oluşturun. 

AutoCAD LT®, hassasiyet ve işbirliği ile taslak çizime süreçlerini anlamlı hale getirir. Ve durmak 
bilmeyen yenilikler daha hızlı çalışmanızı sağlar.

AutoCAD LT 2023
Sınıfının en iyisi 2B tasarım. 



İzleme
Web ve mobil uygulamalara ek olarak AutoCAD LT 
masaüstü bilgisayarınızdan mevcut çiziminizi 
değiştirmeden tasarım değişiklik notları ve 
işaretlemeler ekleyin.

Paylaşma
Paylaşma, çiziminizin kontrollü bir kopyasını istedikleri 
yerden erişebilmeleri için ekibinize ve çalışma 
arkadaşlarınıza göndermenize olanak sağlar. Yalnızca 
dosyayı görüntülemesi gerekenlere değil, düzenleme 
yeteneklerine ihtiyaç duyanlara da erişim sağlayın. 
Çizimlerinizi daha kolay ve güvenli bir şekilde paylaşın.

Sayma
Seçili bir alandaki veya çiziminizin tamamındaki 
blokların veya nesnelerin sayılmasını otomatik hale 
getirir, ayrıca hataları belirlemeniz ve saydığınız 
nesneler arasında gezinmeniz için bir menü içerir.

Daha hızlı taslak oluşturma, belgeleme ve işbirliği için gelişmiş özellikler 

Hareketli pencereler:
Aynı AutoCAD LT örneğinde çizim pencerelerini 
sürükleyerek yan yana veya birden fazla monitörde  
görüntüleyin. Her pencere, görüntüleme veya 
düzenleme için tamamen işlevseldir. 

Başlangıç sekmesi
AutoCAD LT'deki yeni başlangıç sekmesi sayesinde 
dosyalara ve yardımcı diğer içeriklere doğrudan ana 
ekrandan erişebilirsiniz.

Basitleştirilmiş kurulum
Daha hızlı ve özelleştirilebilir yükleme işlemleri 
sayesinde yazılım kurulum sürecini kısaltın. Program 
kurulurken bile çalışmaya başlayın.

Performans iyileştirmeleri
Çizim süreci de dahil olmak üzere AutoCAD LT'de daha 
hızlı bir performans elde edin.

TrustedDWG teknolojisi ile tasarımlarınızı koruyun
TrustedDWG teknolojisiyle inceleme süreci boyunca 
tasarım verilerinizin bütünlüğünü koruyun. AutoCAD 
LT yazılımında yerleşik olan TrustedDWG, tasarım 
verilerini depolamanın ve paylaşmanın orijinal, en etkili 
ve en doğru yoludur. TrustedDWG dosyaları, bir 
çizimdeki her eyi ve öğeler arasındaki ilişkiyi veri 
doğruluğuyla korur.

Abonelik avantajları

AutoCADLT'ye abone olarak esneklik ve 
destek  avantajlarından yararlanın. 
Aboneliğinizle yararlanabilecekleriniz:

• Teknik destek: Destek uzmanları, uzaktan 
yardım ve çevrimiçi kaynaklara erişim sağlayın.

• Güncel yazılım: En son özellikler ve 
performans iyileştirmelerine anında erişimle 
rekabet gücünüzü koruyun.

• Esnek dönemler: Bir aylık veya çok yıllık 
planlarla yazılımı ihtiyacınız olduğu sürece 
kullanın.

• Yönetim araçları: Yazılım lisanslarını, 
kayıtlarını ve kullanımını Autodesk 
Hesabınızdan kolayca yönetin.

Autodesk Docs'a Gönderme

CAD çizim sayfalarınızı doğrudan AutoCAD LT'den 
Autodesk Docs'a PDF olarak yayınlayarak PDF'leri 
daha hızlı ve daha az tıklamayla oluşturun. Ayrıca 
AutoCAD web uygulaması sayesinde DWG 
dosyalarınıza dilediğiniz yerden Autodesk Docs ile 
erişebilirsiniz.
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