Compare o
AutoCAD 2019 com o
AutoCAD LT 2019
Saiba qual software CAD é a solução certa
para seu fluxo de trabalho de projetos.

Assine o AutoCAD 2019 including specialized toolsets para arquitetura,
projetos mecânicos, mapas 3D e muito mais, e adquira mais
mobilidade com o novo AutoCAD web app e o mobile app.

Crie rapidamente desenhos 2D precisos com as ferramentas de
desenho fáceis de usar no software AutoCAD LT 2019.

Use-o para:

Use-o para:

•
•
•

Rascunhos 2D, desenhos e documentação
Customizar seus softwares
Modelagem e visualização 3D

Você pode:

• Criar e editar a geometria 2D.
• Anotar desenhos com texto, cotas, tracejados e tabelas.
• Personalizar a faixa de opções e as paletas de ferramentas.
• Anexar e importar dados de arquivos PDF.
•	Compartilhar e usar dados de arquivos DGN, do Navisworks e do
•
•
•
•

Bing Maps.
Criar e editar modelos 3D com sólidos, superfícies e objetos de malha.
Personalizar com APIs e aplicativos complementares.
Extrair dados de objeto para tabelas.
Aplicar e monitorar normas de CAD.

Rascunhos 2D, desenhos e documentação

Você pode:

•
•
•
•
•

Criar e editar a geometria 2D.
Anotar desenhos com texto, cotas, tracejados e tabelas.
Personalizar a faixa de opções e as paletas de ferramentas.
Anexar e importar dados de arquivos PDF.
Compartilhar e usar dados de arquivos DGN e do Bing Maps.

Conjuntos de ferramentas especializadas

Conjuntos de ferramentas especializadas

Acelere seu trabalho com conjuntos de ferramentas especializadas,
incluindo: Architecture, Mechanical, Electrical, MEP, Plant 3D, Map 3D,
and Raster Design.

Não incluídos

Cada conjunto de ferramentas fornece recursos específicos para sua
indústria:
Acesse bibliotecas de símbolos, peças e componentes de detalhes.
Automatize a criação de anotações, camadas e propriedades.
	
Crie facilmente detalhes e vistas a partir de modelos 3D e gere
agendamentos, listas e tabelas com simplicidade.
	
Crie fluxos de trabalho orientados por regras, para reforçar normas
ao longo de todo o processo.

•
•
•
•

Inclui:

•
•
•

AutoCAD mobile app
AutoCAD web app
Acesso à Autodesk App Store

Licenciamento:

•
•

Usuário único
Multiusuário (rede)

Inclui:

•
•

AutoCAD mobile app
AutoCAD web app

Licenciamento:
Usuário único
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