
Eenvoudig softwarebeheer  
met AutoCAD LT
Selecteer een plan om gedurende een 
bepaalde termijn toegang te krijgen tot de 
nieuwste updates en releases. Zo kunt u 
met lagere opstartkosten voldoen aan uw 
projectvereisten. 
• Blijf bij met upgrades en ontvang elk 

jaar de nieuwste updates
• Ontvang technische ondersteuning, 

zoals toegang tot het communityforum
• Krijg toegang tot A360-

projectsamenwerkingssoftware en 25 
GB aan cloudopslagcapaciteit

• Profiteer van flexibele licentierechten 
en vergroot of verklein uw armslag al 
naargelang uw werklast*

Abonneren met vertrouwen
Abonneer u nu op AutoCAD LT en ontvang uitgebreide 
ondersteuningstoegang. Uitgebreide ondersteuning 
houdt onder meer in: 

Telefonische ondersteuning: Problemen bespreken 
en oplossen met een specialist van de technische 
ondersteuning. U meldt zich aan bij het Autodesk 
Knowledge Network en plant een tijdstip waarop de 
specialist u kan bellen. 

Chatondersteuning: Ontvang snel antwoord op minder 
complexe vragen over producten. 

Online ondersteuning: Zoek hulp op de 
ondersteuningsforums van de community en dien 
aanvragen voor persoonlijke technische ondersteuning 
in via het Autodesk Knowledge Network.

Prioriteitsondersteuning op forums: Bespaar tijd 
met posts op forums die automatisch worden 
doorgestuurd naar specialisten van de technische 
ondersteuning van Autodesk als de community niet 
binnen 24 uur heeft gereageerd.

Sneller ontwerpen en tekenen met AutoCAD LT

Nauwkeurige documentatie delen met krachtige nieuwe tools

Eersteklas tekensoftware
Maak uw beste tekeningen met Autodesk® 
AutoCAD LT®-software, de professionele keuze 
voor 2D-tekeningen. Deel uw werk vol vertrouwen 
dankzij de betrouwbare TrustedDWG-technologie. 
Maak gedetailleerde ontwerpen met tools die zijn 
ontworpen om uw productiviteit te maximaliseren. 
Werk samen met anderen via geïntegreerde 
desktop-, cloud- en mobiele Autodesk® AutoCAD®-
softwareoplossingen.

Productiviteit

Slimmere 2D-tekentools verhogen de efficiëntie en 
precisie van uw werk en voorkomen herhalende taken.

Compatibiliteit

Bestanden die zijn gemaakt met de TrustedDWG-
technologie zijn volledig compatibel met andere 
Autodesk®-software.

Betrouwbaarheid

AutoCAD LT-software is gebaseerd op AutoCAD-
technologie, een ontwerpplatform waarop miljoenen 
professionals al meer dan 30 jaar vertrouwen.

Nieuw
• Importeer de geometrie uit een 

PDF-bestand als AutoCAD®-
objecten in uw tekening

• Maak en bewerk eenvoudig 
hartlijnen en hartpunten

• Publiceer ontwerpaanzichten in 
de cloud om ze met uw collega’s 
te delen

• Gebruik de Autodesk®-desktopapp 
voor een eenvoudig beheer van al 
uw software-updates

Voordelen
• Verbeter de werkstromen met 

uitgebreide PDF-compatibiliteit en 
-integratie 

• Pas uw software aan met 
Autodesk® Exchange Apps

• Bescherm uw ontwerpgegevens 
met de TrustedDWG™-technologie

• Gebruik AutoCAD® 360 Pro om 
bestanden bijna overal te openen, 
bekijken en bewerken



Blijf de concurrentie voor
Nog geen ervaring met 2D-tekenen? Wilt 
u uw basiskennis opfrissen en nieuwe 
vaardigheden leren? Dit is dé manier 
om uw vaardigheden in het maken 
van tekeningen up-to-date te houden. 
Raadpleeg de gratis, online Hitchhiker’s 
Guide to AutoCAD Basics wanneer u 
vragen hebt over de beste manier om 
2D-tekeningen te maken.
 
Deze gids bevat een handleiding voor 
de basisfuncties. Het is de uitgelezen 
plek om op de hoogte te blijven of uw 
vaardigheden als incidentele AutoCAD LT-
gebruiker op te frissen. U vindt informatie 
over aanzichten, geometrie, lagen, 
eigenschappen, blokken en meer in een 
oogopslag. 

Ga nu naar de gids.

Bescherm uw ontwerpen met TrustedDWG
Bescherm uw ontwerpgegevens met de TrustedDWG-
technologie, een van de beste manieren om 
ontwerpgegevens zo nauwkeurig mogelijk op te slaan. 
AutoCAD LT gebruikt de TrustedDWG-technologie 
om de integriteit van uw ontwerpgegevens te helpen 
waarborgen gedurende het goedkeuringsproces. 
TrustedDWG is de beste manier om ontwerpen te 
beschermen.

Met AutoCAD 360 Pro profiteert u altijd 
en overal van de kracht van AutoCAD
Wat is AutoCAD 360 Pro?

AutoCAD 360 is de officiële mobiele AutoCAD-app.  
AutoCAD 360 Pro wordt nu meegeleverd wanneer u 
een abonnement neemt op AutoCAD LT-software.

AutoCAD 360 Pro beschikt over geavanceerde functies 
waarmee u:
• Opmerkingen, tekst en wijzigingen real-time kunt 

toevoegen aan tekeningen
• Toegang hebt tot externe cloudopslag, zoals Google 

Drive en Dropbox
• Toegang hebt tot geavanceerde tools voor 

lagenbeheer, metingen en annotaties
• Offline kunt werken en wijzigingen kunt 

synchroniseren zodra u weer online bent

Ga voor meer informatie naar www.autocad360.com 
en download de mobiele app voor iOS en Android.

Innovatieve nieuwe functies
PDF’s importeren

Importeer TrueType-tekst, de geometrie en 
rasterafbeeldingen uit een PDF-bestand of underlay 
als AutoCAD-objecten in uw tekening.

Ontwerpaanzichten delen

Verbeter de samenwerking door uw 
tekeningaanzichten naar de cloud te publiceren. 
Mensen die ze willen bekijken, hoeven zich niet aan 
te melden, hebben geen AutoCAD-product nodig en 
kunnen uw DWG™-bronbestand niet wijzigen.

Autodesk-desktopapp

Ontvang zonder enige onderbreking van uw 
werkstroom kennisgevingen over updates. Via 
zelfstudies leert u de nieuwe functies optimaal te 
benutten en de productspecifieke inhoud bevat 
contentbibliotheken, tips voor het opbouwen van 
vaardigheden en meer.

Slimme hartlijnen en hartpunten

Maak en bewerk eenvoudig hartlijnen en hartpunten. 
Wanneer u geassocieerde objecten verplaatst, worden 
de hartlijnen en hartpunten op basis hiervan bijgewerkt.

Verbeterde migratietools

Werk volgens uw persoonlijke voorkeuren en migreer 
simpel uw aangepaste instellingen en bestanden 
uit eerdere versies. Uw aangepaste instellingen 
worden gedetecteerd, zodat u kunt kiezen welke u wilt 
migreren.

Download nu de testversie van AutoCAD LT:

www.autodesk.com/tryautocadlt

Je ontwerpen zijn nauwkeurig tot in het kleinste 
detail. Dat vind ik zo goed aan AutoCAD LT.

–Julee Wolverton
 Landschapsarchitect
 Julee Wolverton Landscape
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