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Autodesk kondigt AutoCAD voor Mac aan 
Softwareleverancier brengt tevens AutoCAD WS app voor iPad en iPhone op de markt 

Autodesk, Inc, wereldwijd leverancier van 3D-ontwerpsoftware, heeft aangekondigd dat het AutoCAD 
voor de Mac op de markt brengt. AutoCAD is een van de meest gebruikte softwarepakketten voor 
professioneel ontwerp en engineering. Het pakket voor de Mac draait op Mac OS X; Autodesk 
vergroot daarmee de hardware-keuze voor miljoenen ontwerpers over de hele wereld. 

Autodesk heeft tegelijkertijd de mobiele applicatie AutoCAD WS aangekondigd, een nieuwe applicatie 
voor iOS-apparaten, waaronder iPad, iPhone en iPod touch. Dankzij deze app kunnen de gebruikers 
van mobiele apparaten hun AutoCAD-ontwerpen al in het veld wijzigen en delen.  

“De release van AutoCAD voor de Mac luidt de terugkeer in van professionele ontwerp- en 
engineeringsoftware naar de Mac, waardoor gebruikers voortaan kunnen beschikken over de ultieme 
combinatie van kracht en design. Meer dan 5000 gebruikers hebben ons door middel van onze 
bètatests geholpen bij de ontwikkeling van dit pakket. Ze waren allemaal zeer te spreken over het feit 
dat ze voortaan kunnen beschikken over een native Mac-versie van AutoCAD,” aldus Amar Hanspal, 
senior vice president van Autodesk Platform Solutions and Emerging Business. “Met de combinatie 
van deze nieuwe AutoCAD-versie en de app voor de iPad en iPhone brengt Autodesk 3D-ontwerp 
binnen handbereik voor steeds meer mensen.”  

“Apple is zeer enthousiast over het feit dat het samen met Autodesk AutoCAD terug heeft gebracht 
naar de Mac,” zegt Philip Schiller, Apple’s senior vice president of Worldwide Product Marketing. “Wij 
denken dat dit de perfecte combinatie is voor de miljoenen professionals die zich met ontwerp en 
engineering bezighouden." 

AutoCAD voor Mac geschikt voor Mac OS X 
AutoCAD voor Mac heeft een intuïtieve interface, die Mac-gebruikers zeker bekend zal voorkomen. 
Het pakket maakt optimaal gebruik van OS X en maakt grafische browsing door ontwerpbestanden 
mogelijk door middel van Cover Flow, evenals het gebruik van Multi-Touch met Mac notebooks, Magic 
Mouse en Magic Trackpad, waardoor features als intuitive pan en zoom tot de mogelijkheden 
behoren. User experience design patterns, zoals de visuele benadering van tekening- en layout-
beheer, hebben ook hun plek gekregen binnen het AutoCAD-pakket voor de Mac. 

AutoCAD voor Mac ondersteunt het aanmaken en editen van bestanden in het DWG-formaat en zorgt 
voor een soepele samenwerking met leveranciers, klanten en partners, ongeacht het platform dat ze 
gebruiken. Bestanden die in eerdere AutoCAD-versies zijn aangemaakt, opent AutoCAD voor Mac 
zonder problemen, waardoor tijdrovende bestandsbewerkingen en cleanups van geconverteerde data 
tot het verleden behoren. AutoCAD voor Mac is voorzien van een uitgebreide API en flexibele 
customization-opties, waardoor de gebruiker kan profiteren van gepersonaliseerde workflows, 
eenvoudig applicatieontwerp en -wijziging en specifieke configuraties voor settings en screen real 
estate-opties. 

AutoCAD ook geschikt voor iPad, iPhone en iPod Touch 
Autodesk heeft tevens de mobiele applicatie AutoCAD WS aangekondigd, een nieuwe, gratis* app die 
binnenkort verkrijgbaar is in Apple’s App Store. De applicatie is geschikt voor gebruik op de iPad, 
iPhone en iPod touch. Met AutoCAD WS kunnen AutoCAD-gebruikers hun AutoCAD-bestanden op 
iOS-apparaten wijzigen en delen, zodat real time-samenwerking ook buiten de kantooromgeving 
mogelijk is. 



Philip Schiller: “De AutoCAD WS app is een gedurfd idee, een manier om vooraanstaande 
ontwerpsoftware geschikt te maken voor ’s werelds meest vernieuwende mobiele apparaten”. 

AutoCAD voor Mac wordt via de Autodesk Education Community gratis* beschikbaar gesteld aan 
studenten en onderwijzers. Op deze website zijn meer dan 25 Autodesk-softwareproducten te 
downloaden waarmee studenten goed voorbereid het werkende leven in kunnen gaan. Autodesk is 
zich bewust van de populariteit van het Mac-platform onder studenten, en stelt zijn nieuwe product 
gratis ter beschikking aan deze groep, zodat ze ervaring kunnen opdoen met de oplossing die zo vele 
professionele designers iedere dag gebruiken. 

Beschikbaarheid 
AutoCAD voor Mac en de mobiele applicatie AutoCAD WS zullen vanaf het begin van de herfst 
beschikbaar zijn in Noord-Amerika en Europa. Meer product- en verkoopinformatie is te vinden op 
http://www.autodesk.com/autocadformac 

http://www.autodesk.com/autocadformac

