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Only One. AutoCAD 
AutoCAD 2019’a eklenen sektörünüze özgü araç setleri ve web/mobil 
uygulamalar ile istediğiniz her yerden erişin, işlerinizi daha hızlı yapın! 
 

 

İşiniz için doğru araçlar 
 
Özelleştirilmiş araç setleri içeren AutoCAD’e 
abone olduğunuzda, hızlı ve etkili 
çalışmanıza yardımcı olacak geliştirmelere 
erişeceksiniz. Sektörünüz için geliştirilmiş 
araç setleri ile daha hızlı tasarım yapın. 
 

● Sembol kütüphanelerine ve bileşenlere 
erişin. 
 

● Ek açıklamaların, katmanların ve 
özelliklerin oluşturulmasını otomatikleştirin. 
● 3B modellerden ayrıntıları ve görünümleri 
kolayca oluşturun ve program, liste ve 
tabloları hızlı bir şekilde oluşturun. 
● 3B modellerden ayrıntıları ve görünümleri 
kolayca oluşturun, malzeme listelerini ve 
tabloları hızlı bir şekilde oluşturun. 
● Standartları uygulamak için kurallara 
dayalı çalışma biçimlerini kullanın. 
 

Architecture Araç Seti 
Yeni eklenen yapı tasarım geliştirmeleri ve 
Mimarlar için geliştirilmiş 8000’den fazla 
standart mimarı obje hızlı ve doğru çizimler 
yapmanızı sağlar. 

Mechanical Araç Seti 
 

Endüstri standartlarında 700.000 den fazla 
bileşen içeren kütüphaneye sahiptir. 
Makine bileşenlerini üretme, ölçülendirme 
işlemleri ve malzeme listesi oluşturma gibi 
rutin işleri otomatikleştirerek çalışmalarınızı 
çok daha hızlı ve doğru bir şekilde 
bitirmenizi sağlar. 
 
Electrical Araç Seti 
 

Electrical Araç Seti 65000 den fazla endüstri 
standartında bileşen içeren kütüphanesiyle 
devre şematiklerini, Pano ve PLC 
tasarımlarınızı kolayca oluşturmanızı sağlar. 
 
MEP Araç Seti 
10.500’den fazla endüstri standartlarında 
mekanik, elektrik ve tesisat nesneleri içeren 
kütüphaneye sahiptir. Bina sistemlerini 
tasarlamak ve belgelemek için 
özelleştirilmiş mühendislik uygulamaları 
içerir.  İçerisinde hazır bulunan objeleri, 
projenize göre düzenleyerek tesisat 
işlerinizi kolayca bitirmenizi sağlar. 

Plant 3D Araç Seti 
 

Hızlı bir şekilde şematik diyagramlar, tesis 
düzenleri oluşturmanızı sağlar. P & ID'leri 
verimli bir şekilde üretmek için Plant 3D 
araç setini kullanabilir ve daha sonra 
bunları, özelleştirilmiş tesis tasarımı ve 
mühendislik uygulamalarını kullanarak bir 
3D tesis tasarım modeline entegre 
edebilirsiniz. 
 

Map 3D Araç Seti 
Planlama, tasarım ve veri yönetimini için 
GIS ve CAD verilerini birleştirin. Dosyalarda, 
veritabanlarında ve web üzerinde 
depolanan verilere erişin ve AutoCAD 
tasarım verilerinizle birleştirin. GIS 
verilerinizi standart veri şeması, otomatik iş 
akışları ve rapor şablonları ile kolayca 
yönetin. 
 

Raster Design Araç Seti 
Tarayıcınız yardımıyla bilgisayar ortamına 
aktardığınız çizimleri düzenlemenize ve  
DWG nesnelerine dönüştürmenize 
yardımcı olur. Görüntüleri temizler, 
dönüştürür, düzenler, vektör şekilleri ve 
daha fazlasını oluşturur. 
 

Özelleştirilmiş araç setleri 
 
● Sektörünüz için özelleştirilmiş araç setleri ile çalışmalarınıza hız 
kazandırın. 
● Endüstri standartlarında bileşenler içeren kütüphanelerle 
kusursuz çalışmalar yapın. 
● Multidisipliner iş akışlarınızı daha etkili bir şekilde yönetin. 
●Sektörünüz için geliştirilmiş özelliklerin işlevselliğinden yararlanın 
ve içerik kütüphanelerine kolayca erişin. 

Neden abonelik? 
 

● Sadece abonelere özel geliştirmeler içeren güncellemeler ile 
tasarım yapın. 
 

● Yeni web** ve mobil uygulamalar ile daha fazla mobilitenin 
keyfini çıkarın. 
 

● Sektörünüz için özelleştirilmiş araç setlerine erişin. 
 

● Alışık olduğunuz AutoCAD arayüzünde çalışırken güncel kalın. 
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AutoCAD’e istediğiniz her yerden erişin 
 
Sahada, ofiste ve hareket halindeyken 
projelerin başında kalın. AutoCAD 2019'a 
abone olun ve tüm yeni web ve mobil 
uygulama özelliklerine erişin; böylece 
tasarımlarınızı ve çalışmalarınızı her yere 
götürebilirsiniz. Her platformda ve cihazda 
tasarımlar, çizimler yapın. 
 
AutoCAD web uygulaması 
 
AutoCAD ürün ailesine yeni katılan AutoCAD 
web uygulaması, en yeni planlara her an 
erişmenizi sağlar. CAD çizimlerinizi 
web.autocad.com adresindeki 
basitleştirilmiş bir web arayüzü  
aracılığıyla görüntüleyin, oluşturun ve 
düzenleyin. 
 
AutoCAD mobil uygulama 
AutoCAD mobil uygulaması ile, 
çalışmalarınızı sahada ve hatta 
çevrimdışıyken yapabilirsiniz. 
Temel 2D çizim araçlarına ek olarak, lazer 
ölçümlerini veya fotoğrafları doğrudan 
DWG‘lerinize ekleyebilirsiniz. 
 
Web’e ve Mobil’e Kaydet 
Web'de ve mobil uygulamalarda 
görüntülenecek ve düzenlenecek resimleri 
masaüstünüzden kaydedin ve istediğiniz her 
yerde en güncel DWG dosyalarınıza erişin. 

Yeni ve gelişmiş özelliklere sahip olun 
 
DWG Karşılaştırma 
 

DWG karşılaştırma özelliği herhangi iki 
çizimin revizyonlarını üst üste getirir ve 
aralarındaki farkları vurgular. Bu şekilde iki 
çizim arasında hangi bölümlerin değiştiğini 
görmeyi kolaylaştırır. 
 
2D grafik geliştirmeleri 
 

Çizimleri ve katmanları daha hızlı 
yakınlaştırın, kaydırın ve değiştirin. Grafik 
Performansı iletişim kutusundaki yeni 
kontroller, 2D grafik performansının 
davranışını kolayca yapılandırabilmenizi 
sağlar. 
 
Paylaşılan Görünümler 
 

Orijinal DWG dosyalarını paylaşmadan, 
tasarımlarınızı paylaşın. Bir web tarayıcısında 
çizim tasarımı görünümlerini yayınlamak ve 
yorumları doğrudan AutoCAD  
masaüstüne almak için paylaşılabilir bir 
bağlantı kullanın. 
 
Görünümler ve Görünüm Pencereleri 
Paftanıza adlandırılmış görünüm 
yerleştirebilir, istediğiniz zaman kağıt 
boşluğundaki görünüm penceresinin ölçeğini 
değiştirebilir veya taşıyabilirsiniz. Pafta 
düzeni üzerinde çalışırken bile model 
görünümü yaratablirsiniz. 

 
 
Tasarımlarınızı TrustedDWG teknolojisi ile 
koruyun 
 
Tasarım verilerinizin bütünlüğünü, 
TrustedDWG ™ teknolojisi ile koruyun. 
AutoCAD yazılımında yerleşik olan 
TrustedDWG, tasarım verilerini depolamak 
ve paylaşmak için orijinal, en verimli ve en 
doğru yoldur. 
 

Daha fazla bilgi veya abone 
omak için bizi arayın: 
 
0216 580 99 01 
www.abcadcam.com.tr 
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