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Voer uw dagelijkse taken sneller uit met AutoCAD LT® 2008, ‘s werelds best verkopende 
product voor 2D tekenen en detailleren. Uw dagelijkse werk wordt vereenvoudigd dankzij  
functionaliteiten die werden ontworpen met de tekenaar voor ogen. Werk slimmer  
en verfijn uw precisie door aantekeningen en eigenschappen van lagen per viewport  
te schalen. Verbeteringen op het gebied van tabel en tekstverwerking en meervoudige 
leaders zorgen voor een constante verhoging van uw productiviteit.
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De tijd vliegt voorbij – zou het niet leuk zijn als  
uw tekensoftware u helpt wat tijd terug te winnen? 

Aantekeningen automatisch schalen
Dankzij het automatisch schalen van aantekeningen in AutoCAD LT 2008 zijn 
tijdrovende programma-omleidingen eindelijk verleden tijd. Met behulp van  
een eenvoudig drop-down-menu kunt u objecten over de hele tekening schalen,  
terwijl u dubbele fouten minimaliseert en stresslevels aanzienlijk vermindert.  

Functionaliteiten  
met extra gewicht 
 

Dynamische blokken
U krijgt toegang tot verscheidende variaties  
op een enkel blok en kunt de geometrie van 
een blok tijdens en na het invoegen wijzigen.

Express Tools
Verbeter het lagenbeheer en minimaliseer  
de stappen die nodig zijn, om een enkele taak 
af te sluiten.

Publiceren in DWF™ of PDF-bestandsformaat 
Publiceer en verdeel tekensets elektronisch 
in slechts één DWF-bestand voor een snelle, 
veilige samenwerking met teamleden of 
exporteer ontwerpen in het PDF-formaat.

Heads-up Design™
U kunt tijdens het opstellen en bewerken van de 
geometrie direct feedback invoeren op de plek 
waar u op het scherm aan het werk bent.

Tools voor tekstbewerking
U kunt tekst weergeven, positioneren en de 
grootte aanpassen terwijl u aan het typen 
bent. Pas het uiterlijk van de tekst aan met 
behulp van vertrouwde functies die u al kent 
uit andere toepassingen, en creëer alinea’s 
en lijsten die op een professionele manier 
geformatteerd zijn.

Bidirectionele verbinding met tabellen  
in Microsoft® Excel® 
Houdt uw tabellen up-to-date. In AutoCAD LT 
geüpdate tabellen worden automatisch  
in Microsoft Excel geüpdatet en andersom.

Automatische regelovergangen
Breng minder tijd door met het formatteren 
van teksten dankzij de vereenvoudigde 
automatische regelovergangen.

Meervoudige leaders
De functie Multiple Leaders Align stelt u in 
staat om snel een set van leaders te clusteren 
met volledige controle over de afstanden 
tussen de leaders.

Ontwerplagen weergegeven precies zoals u ze in gedachten had
Presenteer uw ontwerp op iedere gewenste manier met de uitgebreide Layer 
Manager in AutoCAD LT 2008. Specificeer kleur en lijntype of teken een 
stijl als een functie of een individuele viewport in plaats van als een globale 
eigenschap van de hele tekening. Wanneer er viewports worden toegevoegd 
of weggehaald, kunt u waarden tijdelijk in- of uitschakelen en op die manier 
dubbele geometrieën, extra werk en potentiële fouten vermijden. 

Het is onze taak uw werk gemakkelijker te maken 
Presteer op een hoger niveau met de software van Autodesk en de hulp van het netwerk van de 
Autodesk Authorized Training Centers (ATC®). Meer dan 1400 ATC’s staan wereldwijd paraat om te 
voldoen aan de behoeften van professionals op het gebied van ontwerp voor discipline-specifieke, 
lokaal gevestigde opleidingen. Een trainingscentrum bij u in de buurt vindt u op www.autodesk.nl/atc.

Meer informatie over hoe AutoCAD LT uw dagelijkse tekenproductiviteit kan verhogen,  
vindt u op www.autodesk.nl/autocadlt.

Autodesk BV 
Postbus 8651
3009 AR Rotterdam
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