
Autodesk, het Autodesk-logo, AutoCAD en AutoCAD LT zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Autodesk, Inc. en/of haar dochterondernemingen en/of gelieerde 
bedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere merknamen, productnamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Autodesk behoudt 
zich het recht voor om product- en serviceaanbiedingen en specificaties en prijzen op ieder tijdstip en zonder kennisgeving aan te passen en is niet verantwoordelijk voor eventuele 
typografische of grafische fouten in dit document. © 2021 Autodesk, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Vergelijk AutoCAD 2022 
met AutoCAD LT 2022
Ontdek welke CAD-software bij 
uw ontwerpworkflow past.

Abonneer u op AutoCAD LT 2022 en maak sneller nauwkeurige 
2D-tekeningen met gebruiksvriendelijke tekentools. Dankzij de 
inbegrepen web- en mobiele app kunt u altijd en overal met 
AutoCAD werken.

Abonneer u op AutoCAD 2022 inclusief gespecialiseerde 
toolsets voor architectuur, werktuigbouwkundig ontwerp, 
3D-mapping en meer. Dankzij de inbegrepen web- en 
mobiele app kunt u altijd en overal met AutoCAD werken.

Beschikbare functionaliteit:
• 2D-concepten, 2D-tekeningen en documentatie
• 3D-modellen en -visualisatie
• Aanpassing van uw software, inclusief ingebouwde 

programmeringsmogelijkheden
• De mogelijkheid om CAD-standaarden in te stellen
• Overal werken dankzij de inbegrepen web- en mobiele app van 

AutoCAD
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Gespecialiseerde toolsets
Werk sneller met gespecialiseerde toolsets voor Architecture, 
Mechanical, Electrical, MEP, Plant 3D, Map 3D en Raster Design. 
Iedere toolset biedt u mogelijkheden die specifiek zijn voor uw 
branche: 

• Krijg toegang tot bibliotheken met meer dan 750.000 symbolen, 
onderdelen en gedetailleerde componenten. 

• Automatiseer het maken van plattegronden, doorsnedes, 
verhogingen, annotaties, lagen en eigenschappen.

• Maak makkelijk details en aanzichten van 3D-modellen en 
genereer eenvoudig schema's, lijsten en tabellen. 

• Maak regelgestuurde workflows om ontwerpstandaarden te 
handhaven.

Gespecialiseerde toolsets
Niet inbegrepen

U kunt: 
• 2D-geometrie maken en bewerken;
• tekeningen annoteren met traceringen, tekst, bematingen, 

verwijslijnen en tabellen;
• de lint- en toolpaletten aanpassen;
• gegevens uit pdf-bestanden bijvoegen en importeren;
• gegevens uit DGN-bestanden, Navisworks en Bing Maps delen 

en gebruiken;
• 3D-modellen met volumen, oppervlakken en meshobjecten maken 

en bewerken; 
• aanpassingen uitvoeren met add-on-apps en API's; 
• objectgegevens extraheren naar tabellen;
• renderingen maken met belichting, materialen en visuele stijlen;
• CAD-standaarden toepassen en monitoren;
• het tellen van objecten en blokken automatiseren;
• tekeningen rechtstreeks vanuit AutoCAD of AutoCAD LT met 

collega's delen.
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Biedt:  
• mobiele app van AutoCAD; 
• webapp van AutoCAD; 
• toegang tot de Autodesk App Store.
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