
AutoCAD 2023
Yalnızca AutoCAD'de bulunan otomasyon ve 
işbirliği araçlarıyla proje sürelerini kısaltın

İşinizi hızlandırmanızı 
sağlayacak doğru araçlar
Her zamankinden daha verimli olmanıza yardımcı 
olan sektöre özel işlevlere erişin. Son yapılan 
araştırmalarda, özel araç seti desteğiyle 
tamamlanan AutoCAD çalışmalarında ortalama 
üretkenlik artışının %63'e ulaştığı ortaya çıkmıştır.***

• 750.000'in üzerinde sembol, parça ve detay bileşeni 
içeren kütüphanelere erişin.

• Not, katman ve özellik oluşturma işlemini 
otomatikleştirin.

• 3B modellerden kolayca detaylar ve görünümler 
oluşturun, hızlı bir şekilde çizelgeler, listeler ve tablolar 
yaratın.

Architecture araç seti

8.500'den fazla akıllı mimari nesnesi ile mimari 
çizimleri ve dokümantasyonu hızlandırın. Kat 
planlarını, kesitleri ve yükseltileri ve daha fazlasını 
otomatikleştirin.

Mechanical araç seti

Mekanik tasarım özellikleri ve 700.000'in üzerinde akıllı 
imalat parçası ve sembolüyle ürün tasarımını 
hızlandırın. Katman yönetimi, parça listesi ve malzeme 
listeleri (BOM) oluşturma işlemlerini daha basit hale 
getirin.

Electrical araç seti

65.000'in üzerinde akıllı elektrik sembolüyle elektrik 
kontrol sistemlerini belgelerken verimliliği artırın. Panel 
düzenleri ve şematik diyagramlar tasarlayın. AS, GB, IEC, 
IEC-60617, JIC, JIS, NFPA ve IEEE standartlarını destekler.

MEP araç seti 

10.500'ün üzerinde akıllı mekanizma, elektrik ve sıhhi 
tesisat nesnesiyle bina sistemlerinin etkin şekilde 
taslağını çizin, tasarlayın ve belgeleyin. Bina sistemleri 
için kolayca kanal, elektrik hattı ve devre tasarımı yapın.

Plant 3D araç seti

Özelleştirilmiş tesis tasarımı ve mühendislik özelliklerini 
kullanarak etkin bir şekilde P&ID'ler oluşturup 3B tesis 
tasarım modellerine entegre edin. Tesis planları, 
şematik diyagramlar ve  çok daha fazlasını çabucak 
yaratın.

Map 3D araç seti

GIS ve CAD verilerini ekleyerek planlamayı ve tasarımı 
iyileştirin. Standart veri şeması, otomatik iş akışları ve 
rapor şablonları ile uzamsal verileri yönetin.

Raster Design araç seti

Raster-vektör dönüştürme araçlarıyla raster 
görüntülerini DWG™nesnelerine dönüştürün. Tanıdık bir 
AutoCAD ortamında raster görüntülerini vektör 
çizimlerine dönüştürürken bunları kolayca düzenleyip 
temizleyin.

AutoCAD'i dilediğiniz yere 
taşıyın

AutoCAD aboneliğinin içerdiği AutoCAD web ve mobil 
uygulamaları sayesinde, sahadan, evden ve 
müşterilerin ofisinden CAD çizimlerinize bağlanın.

AutoCAD web uygulaması

AutoCAD'in bilgisayarınızda kurulu olmasına gerek 
kalmadan en son çizimlere istediğiniz yerden erişin. 
Web tarayıcınızda çalışan basitleştirilmiş bir web 
arayüzüyle CAD çizimlerini görüntüleyin, düzenleyin, 
oluşturun ve paylaşın. Autodesk Drive, Autodesk Docs 
ve diğer bulut depolama birimlerine bağlanır. Autodesk 
ID'nizi kullanarak web.autocad.com adresinden 
oturum açmanız yeterlidir.

AutoCAD mobil uygulaması

AutoCAD'in gücünü dilediğiniz zaman dilediğiniz yere 
götürün. Kullanımı kolay araçlar sayesinde, her akıllı 
telefon ya da tabletle yerinde ölçüm yapıp CAD 
çizimlerini müşteri toplantıları sırasında çevrimdışı 
olarak bile düzenleyebilirsiniz. Cihazınızın uygulama 
mağazasından AutoCAD mobil uygulamasını indirin.

Kolayca iş birliği yapın 

AutoCAD web ve mobil uygulamalarıyla daha hızlı 
iletişim kurun ve gerçek zamanlı değişiklikler yapın. 
Çiziminizin kontrollü bir kopyasını ekip arkadaşlarınızla 
paylaşın ve iş arkadaşlarınızın CAD çizimlerini 
doğrudan AutoCAD'de güvenle inceleyin ve işaretleyin.

Sürekli bağlantı

Nerede olursanız olun, çizimlerinize bağlanın. Bulutta 
depolanan DWG dosyalarını AutoCAD ile doğrudan 
görüntüleyin, düzenleyin ve kaydedin. Başlıca bulut 
depolama sağlayıcıları Microsoft OneDrive, Google 
Drive, Dropbox ve Box'ın yanı sıra Autodesk bulutunda 
depolanan dosyalara erişin.

Özel araç setleri ve otomasyon
• Mimarlık, mekanik tasarım, haritalama ve 

daha fazlasına yönelik sektöre özgü işlevlerle 
işinizi hızlandırın.

• Verimliliği artırmak için zaman kazandıran 
yeni özellikleri keşfedin ve geri bildirimleri 
çizimlerinize daha kolay ekleyin.

AutoCAD® web ve mobil uygulamaları†

• Yazılım yüklemek zorunda kalmadan, evde 
veya ofiste istediğiniz bilgisayardaki web 
tarayıcısında çizimleri görüntüleyin ve 
düzenleyin.

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

Neden abone olmalısınız?*

• Taslak ve tasarımlarınızı abonelere özel 
güncellemelerdeki en son özelliklerle 
oluşturun.

• Sektöre özel araç setlerine erişin.
• Web** ve mobil uygulamalarla sahada 

çalışmanın keyfini çıkarın.



İşaretleme İçe Aktarma ve İşaretleme Yardımı

Ekip arkadaşları ve denetmenlerle işbirliği yaparken geri 
bildirimleri içe aktarın ve değişiklikleri çizimlerinize ekleyerek 
ek çizim adımlarını azaltın.

 My Insights

Daha hızlı, doğru zamanda ve doğru bağlamda çalışmanıza 
yardımcı olacak değerli ipuçları ve yeni özellikler sağlayan 
sorunsuz bir kılavuzdur.

 AutoCAD web API'leri

İş akışınızdaki adımları otomatikleştiren 
AutoCAD LISP API artık yalnızca AutoCAD aboneleri tarafından 
kullanılabilen AutoCAD web uygulamasında mevcuttur.

 Pafta Seti Yöneticisi

Pafta Seti Yöneticisi artık pafta setlerini her zamankinden daha 
hızlı açmanıza olanak sağlar. Autodesk bulut platformunu 
kullanarak, ekip arkadaşlarına pafta setlerini göndermek ve 
açmak daha hızlı ve daha güvenlidir.

 Paylaşma 

Çizimlerinizin kontrol edilmiş kopyalarını ekibinize ve iş 
arkadaşlarınıza gönderip bu çizimleri yalnızca görüntülemesi 
ve düzenlemesi gereken kişilerin erişimine sunun. 
Çizimlerinizi AutoCAD üzerinden paylaşarak zamandan 
kazanın. 

 Sayım

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

Abonelik avantajları

AutoCAD'e 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.

İzleme

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

Autodesk Docs'a Gönderme

AutoCAD'de bulunan CAD çizim sayfalarınızı 
PDF biçiminde Autodesk Docs'ta yayımlayarak üretkenliği 
artırın ve süreçleri kısaltın. Ayrıca AutoCAD web uygulaması 
sayesinde DWG dosyalarınıza dilediğiniz yerden Autodesk 
Docs ile erişebilirsiniz.

Hareketli Pencereler

İki çizimi aynı anda tam işlevli iki pencerede veya birden fazla 
monitör üzerinde görüntüleyebilir 
ve düzenleyebilirsiniz. İkinci bir AutoCAD örneği açmanıza 
gerek kalmaz.

Yeniden tasarlanan başlangıç sekmesi

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

Grafikler

AutoCAD 2023, gölgeli, kenarlı gölgeli ve tel kafes görsel 
stilleriyle 3B nesneleri öncekinden 10 kata kadar daha hızlı 
oluşturabilmeniz için güncellenmiş grafikler içerir.

Özelleştirilebilir kurulum

Daha hızlı ve özelleştirilebilir yükleme 
işlemleri sayesinde yazılım kurulum sürecini kısaltın. 
AutoCAD yüklenirken dahi çalışmaya başlayabilirsiniz.

TrustedDWG teknolojisi ile tasarımlarınızı koruyun

TrustedDWG™ teknolojisi, inceleme süreci boyunca tasarım 
verilerinizin bütünlüğünü korumaya yardımcı olur. AutoCAD 
yazılımında yerleşik olan TrustedDWG, tasarım verilerini 
depolamanın ve paylaşmanın orijinal, en etkili ve en doğru 
yoludur.

Yeni ve geliştirilmiş özelliklerden faydalanın 
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