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Alles af in een halve dag.

Alles af in een halve dag.
AutoCAD LT 2007 verlegt de grenzen van tekenen nog verder.
’s Werelds nummer één 2D tekenprogramma is uitgerust met
verbeteringen die dagelijkse taken stroomlijnen met slechts
één gedachte – het vergroten van uw productiviteit.
®
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Alle informatie op één plek
De AutoCAD LT geometrie, uitgerust met de
functionaliteiten Dynamic Input en Heads-up Design,
is ontworpen voor een gemakkelijke toegang tot
dimensies en commando’s. U hoeft niet langer uw
aandacht te verplaatsen tussen de opdrachtregel en
de grafische cursor (tenzij u dat wilt). U kunt nieuwe
waarden rechtstreeks bij de grafische cursor invoegen:
De gewijzigde waarden worden onmiddellijk weergegeven in de geometrie van de tekening, zodat u
meteen feedback krijgt. De dagelijkse tekentaken
verlopen veel efficiënter en de basistaken zijn
eenvoudiger te leren en uit te voeren, of u nu een
ervaren ontwerper bent of niet.
Optimale samenwerking
Na ongelofelijk productief te zijn geweest, kunt
u ook nog eens goed samenwerken met anderen.
AutoCAD LT 2007 is volledig compatibel met DWG,
DWF en PDF bestanden – net als AutoCAD ® – zodat
u uw ontwerpen naadloos kunt delen. Publiceer en
verspreidt tekeningen in maar één DWF bestand
voor een snelle en veilige samenwerking met uw
teamleden. Vóór uw laatste revisie met Autodesk®
Design Review kunnen zij de tekeningen bekijken,
afdrukken, markeren en reviseren. En omdat
AutoCAD LT dezelfde hoge weergavekwaliteit biedt
als AutoCAD zag de samenwerking er nog nooit zo
prachtig uit.
Meer informatie over hoe AutoCAD LT úw dagelijkse
tekenproductiviteit kan verhogen vindt u op
www.autodesk.nl/autocadlt.
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Fantastische tools
Met de verbeterde tekenfunctionaliteiten van
AutoCAD LT 2007 kunt u iedere tekenuitdaging
gemakkelijk aan zonder aan gebruiksgemak in te
leveren. Met dynamische blokken zijn omslachtige
blokbibliotheken verleden tijd. U krijgt toegang tot
meerdere variaties van een enkel blok en kunt de
geometrie van een blok tijdens en na het invoegen
modificeren. Uitgebreide blokbibliotheken worden
geminimaliseerd en dat komt uw stressniveau ten
goede. Met de drag-and-drop functies van Block
Authoring kunt u heel eenvoudig parameters en
acties aan nieuwe of bestaande blokken toevoegen.
Express Tools verbetert het lagenbeheer en
minimaliseert de stappen die nodig zijn om een taak
te voltooien. Kortom, het sleutelwoord is minder
– minder tijd, minder moeite en minder werk.

