AutoCAD, Yalnızca Bir Tane

Autodesk’in yeni kullanıma sürdüğü, AutoCAD Specialized Toolsets paketi
mimari, mekanik tasarım, elektrik tasarımı ve daha fazlası için sektöre özgü
özellikler ve kütüphaneler içeriyor.
Sektöre Özel Araç Setleri

Neden Abone Olmalısınız

· Mimarlık, makine mühendisliği,
harita mühendisliği ve daha
birçok sektöre özel araç setleri
ile projelerinizde hız kazanın.

· Sektör standartlarına uygun
özellikler ve araçlar ile çalışın,
kapsamlı bileşen kütüphanesine
erişin.

· Özelleştirilmiş araç setleri ile
projelerinize değer katın.

· Proje paydaşları ile
koordinasyonunuzu arttırın.

· Sektöre özel araç setlerine tek
bir pakette sahip olun.
· Yeni web ve mobil uygulama
sayesinde, dosyalarınıza
dilediğiniz yerden ve tüm
cihazlardan hızlı bir şekilde erişin.

AutoCAD Specialized Toolsets Paketi ile Gelen Yenilikler
– Ayrıntılar, görünümler ve daha fazlasını oluşturun.
– Görevleri ve not eklemeyi otomatikleştirin.
– Sektör standartlarını uygulamak, listeler ve tablolar
oluşturmak için kurallara dayalı bir iş akışı kullanın.
– Sembol, parça ve detay bileşeni kütüphanelerine erişin.
– Kat planlarını, kesitlerini, yüksekliklerini ve diğer
çizimleri otomatikleştirin.
– Mekanik aletlerle daha hızlı tasarım için boru tesisatı,
sıhhi tesisat ve kanallar çizin.
– Havalandırma, sıhhi tesisat ve elektrik için MEP
(mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat) ile kanal, elektrik
hattı ve devre tasarımı yapın.
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· Sektöre özel araç setlerinin yeni
özelliklerine ve iyileştirmelerine
anında erişin.
· En son sürüm araç setlerine
anında sahip olarak güncel kalın.

Autodesk AutoCAD Specialized Toolsets

Orijinal AutoCAD 2D ve 3D CAD yazılımı, tasarım ve
dokümantasyon için yenilikçi araçlar sağlar.

AutoCAD ortamında MEP oluşturma sistemleri için
taslak, tasarım ve belgelendirme yapmanıza yardımcı
olacak özellikler ekler.

Mimari çizim ve dokümantasyon ile çizim görevlerini
otomatik hale getirmek için özellikler ekler.

P&ID'ler üretmenize yardımcı olacak özellikleri ekler
ve 3D tesis tasarım modeline entegre eder.

Elektrik kontrol sistemlerini oluşturmanıza,
değiştirmenize ve belgelemenize yardımcı olan
elektrik tasarım özelliklerini ekler.

Raster görüntülerini DWG™ nesnelerine
dönüştürmenize yardımcı olan Raster'dan vektöre
dönüştürme araçlarını ekler. Taranmış çizimleri
tanıdığınız AutoCAD ortamında düzenleyin.

Üretim için mekanik tasarımlar oluşturmanıza,
değiştirmenize ve belgelendirmenize yardımcı olacak
standartlara dayalı parçalar ve araçlardan oluşan bir
kütüphane içerir.

Gittiğiniz her yere AutoCAD'in gücünü de götürün.

AutoCAD'e istediğiniz bilgisayardan erişin.
CAD ve GIS verilerini planlama, tasarım ve veri
yönetimi için kullanıp sürdürmeniz için AutoCAD
ile CBS topolojisini içerir.

Autodesk Aboneliği ile Gelen Avantajlar
Esnek Abonelik Seçenekleri
İhtiyacınız olan ürünü
dilediğiniz süre boyunca
kullanın.

En Yeni Yazılım ve En
Güncel Sürüm
Son teknolojileri kullanarak
üretkenliğinizi arttırın.

Teknik Destek

Yönetim Araçları

Temel ve Gelişmiş Destek
seçenekleri arasında seçim
yapma şansından yararlanın.

Lisanslarınızı kolayca
yönetin.
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