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Subscription

Konkurenční výhoda, která je standardem.
Předplatné Autodesk® Subscription pomáhá držet krok s novými požadavky trhu. Výhodami, které předplatné představuje, jsou vyšší 
produktivita, přehledný plán nákladů a zjednodušený systém správy licencí návrhových systémů. Program Autodesk® Subscription 
poskytuje uživatelům přístup k nejnovějším verzím zakoupených produktů, jejich vylepšením, přímé podpoře poskytované odborníky 
společnosti Autodesk, on-line elektronickým výukovým kurzům, které rozšíří vaše znalosti, a v neposlední řadě také k široké škále 
dalších exkluzivních technologií a obchodních výhod. 

Snadná aktualizace technologií 
Jednou z hlavních výhod předplatného Autodesk Subscription 
je ochrana investic do pořízení vývojových technologií a také příznivý 
vliv na konkurenceschopnost – s předplatným totiž mají uživatelé 
k dispozici vždy ten nejnovější software, neboť vždy při uvedení nové 
verze programu na trh obdrží vlastní kopii. Jednodušší už to ani nemůže 
být. Navíc pouze předplatitelé mohou nadále používat předchozí verze 
programů, přestože již nainstalovali novější verzi. Tato výhoda eliminuje 
problémy a prodlevy, které při výměně klíčových aplikací zpravidla 
nastávají.

Individuální přístup při nákupu 
Malá či velká společnost? Jedna nebo celé stovky licencí? Na velikosti 
společnosti nezáleží, předplatné Autodesk Subscription pomáhá ušetřit 
při aktualizaci softwarových technologií mnoho finančních prostředků 
všem. Nejlepším obdobím pro zakoupení předplatného je přechod 
na novou verzi nebo nákup nové licence. Produkty Autodesk je možné 
díky předplatnému platit jednou ročně, anebo lze využít speciální nabídky 
při podpisu smlouvy a zaplatit na dva nebo i tři roky dopředu. Předplatné 
lze v případě potřeby kdykoliv rozšířit o nové licence. V případě 
uzavření smlouvy na více let jsou ceny za jednotlivé licence pevně dány, 
a nepodléhají tak případné změně cen.

On-line aplikace pro předplatitele  
Heslem chráněná webová aplikace Subscription Center je nástrojem, 
který pomůže s pořízením a instalací novějších verzí aplikací 
i s přechodem na ně. Portál Subscription Center nabízí rovněž nástroje 
pro správu informací týkajících se předplatného Autodesk Subscription. 
Uživatel se zde mimo jiné dozví o nových verzích programů, může využít 
doplňkových služeb, změnit své kontaktní údaje nebo se seznámit 
s exkluzivními nabídkami platnými pouze pro předplatitele.

Podpora odborníků společnosti Autodesk 
Cílem společnosti Autodesk je pomoci urychlit uživatelům práci 
a zabránit zbytečným a finančně náročným prodlevám. Přestože 
je garantována podpora ze strany autorizovaných prodejců produktů 
Autodesk, předplatné Autodesk Subscription otevírá brány přímo 
k odborníkům společnosti Autodesk. Prostřednictvím webové 
aplikace Subscription Center nebo pomocí nabídky Nápověda 

v programech Autodesk řady 2006 se mohou uživatelé obracet 
se svými technickými dotazy přímo na skupinu odborníků společnosti 
Autodesk. Veškeré dotazy jsou přesměrovány technikům společnosti, 
kteří je prostřednictvím elektronické pošty či webu zodpoví. Webová 
aplikace Subscription Center obsahuje rovněž nástroje pro sledování 
stavu uživatelských dotazů a příslušných odpovědí a jednou z jejích 
mnoha výhod je také možnost zahrnutí autorizovaného prodejce 
do veškeré komunikace mezi uživatelem a odborníky společnosti 
Autodesk.

Elektronické výukové kurzy 
Součástí předplatného Autodesk Subscription jsou také elektronické 
výukové kurzy e-Learning, které pomohou uživatelům rozšířit jejich 
znalosti a zvýšit produktivitu práce. Tyto kurzy, které respektují 
časové možnosti uživatelů, jsou vynikajícím doplňkem k ostatním 
formám školení a výuky. Výukové kurzy e-Learning sestávají z krátkých 
interaktivních lekcí zaměřených na praktická cvičení a simulaci 
častých úkonů příslušného programu společnosti Autodesk. Pomocí 
zabudovaného nástroje uživatel snadno zjistí úroveň svých znalostí 
a oblasti, ve kterých se ještě může zlepšit. Přístup k výukovým kurzům 
e-Learning lze získat prostřednictvím aplikace Subscription Center nebo 
v menu Nápověda v programech Autodesk řady 2006.

Exkluzivní informační zdroje 
Předplatitelé programu Autodesk Subscription získávají uživatelé 
automaticky přístup k informačním zdrojům technických expertů 
a vývojářů produktů Autodesk. Tato výhoda platí pouze pro ty uživatele 
produktů Autodesk, kteří si ke své licenci zakoupili i předplatné Autodesk 
Subscription. Výhody z toho plynoucí jsou rozsáhlé – od pozvání 
na internetové představení nových technologií, až po speciální webové 
prezentace určené pouze pro pozvané hosty. S předplatným Autodesk 
Subscription získávají uživatelé automaticky statut zákazníka, kterému 
je poskytována maximální péče.

Nákup a další informace 
Držte krok s nejnovějšími trendy a objednejte si licence produktů 
Autodesk včetně předplatného Autodesk Subscription ještě dnes. Více 
informací získáte od svého autorizovaného prodejce produktů Autodesk 
nebo na adrese www.autodesk.cz/subscription.

Nejnovější znamená nejlepší



1) Snadné plánování nákladů
Výhody předplatného Autodesk Subscription oceníte zejména  
při plánování nákladů na nákup nových technologií.  
Předplatné se hradí jednou ročně, v případě zájmu o dlouhodobější 
smlouvu lze sjednat i předplatné na dva nebo tři roky dopředu. 
Přínosem je přehledný plán skutečných nákladů, se kterými můžete  
ve finančních plánech napevno počítat. 

2) Aktualizace programů
Předplatné Autodesk Subscription vám otevře brány k nejnovějším 
verzím programů a jejich aktualizacím, které se v rámci uzavřené 
smlouvy vztahují na zakoupené produkty. Pojmem aktualizace  
se rozumí dodání nových verzí aplikací, které jsou běžně dostupné 
pouze za poplatek. V některých případech jsou tyto aktualizace 
dokonce dostupné ke stažení z internetových stránek.

3) Internetová podpora
Internetová podpora společnosti Autodesk představuje nejrychlejší 
a nejefektivnější způsob nalezení odpovědí na vaše technické dotazy. 
Interaktivní komunikace s odborníky společnosti Autodesk přímo 
z prostředí programu urychlí vaši práci a minimalizuje zbytečné 
prodlevy. Kromě této možnosti může být o vašich dotazech 
automaticky informován také autorizovaný prodejce, který si povede 
jejich přehled, aniž byste se jeho aktualizací museli sami zabývat.

4) Elektronické výukové kurzy e-Learning
Elektronické výukové kurzy e-Learning jsou interaktivní lekce zaměřené 
na efektivní zvládnutí práce s produkty Autodesk. Všechny lekce, 
z nichž každá trvá přibližně 15–30 minut, jsou uloženy v přehledném 
katalogu. Součástí lekcí jsou praktická cvičení s možností simulace 
situace, ke které se vztahují. Uživatelé mohou pomocí vestavěných 
testů zjistit, ve kterých oblastech potřebují doplnit své znalosti.

5) Možnost práce se staršími verzemi programů
Pouze uživatelé, kteří si zakoupili předplatné, mohou legálně 
pokračovat v užívání předchozích verzí zakoupených produktů  
i po instalaci novějších verzí. Odpadá tak ono nepříjemné období, 
typické pro instalaci a implementaci nových programů.

6) Individuální přístup při nákupu
Předplatitelé mohou produkty Autodesk platit jednou ročně,  
anebo využít speciální nabídky při podpisu smlouvy a předplatit si 
produkty na dva nebo i tři roky dopředu. Předplatné lze v případě 
potřeby kdykoliv rozšířit o nové licence. V případě uzavření smlouvy  
na více let jsou ceny za jednotlivé licence pevně dány, a nepodléhají  
tak případné změně cen.

7) Zjednodušená správa licencí
Předplatné Autodesk Subscription je výhodným způsobem,  
jak zjednodušit správu softwarových licencí, od pořízení softwaru 
a instalaci až po přechod na novější verzi. Správa licencí, elektronické 
výukové kurzy a internetová podpora jsou poskytovány přímo 
odborníky společnosti Autodesk.

8) Aplikace Subscription Center
Subscription Center je internetový portál dostupný pouze uživatelům, 
kteří si zakoupili předplatné Autodesk Subscription. Tato aplikace 
umožňuje správu informací týkajících se předplatného Autodesk 
Subscription a slouží také ke zjednodušení práce s licencemi. Součástí 
portálu Subscription Center je řada nástrojů, např. pro obnovení 
smlouvy nebo přidání nového uživatele.

9) Přístup k informacím
Předplatné Autodesk Subscription dává možnost být blízko odborníkům 
společnosti Autodesk. Exkluzivní internetové konference, školení  
a další možnosti umožní zákazníkům komunikovat s lidmi,  
kteří mají vývoj produktů na starosti.

10) Začlenění do skupiny pro testování betaverzí
Jako zákazník předplatného Autodesk Subscription máte automaticky 
možnost podílet se na testování betaverzí produktů. Buďte jedněmi 
z těch, kteří mohou vyzkoušet nové produkty a poskytnout své dojmy 
z nich vývojářům společnosti Autodesk dlouho před tím, než budou 
tyto programy uvolněny k prodeji. Vaše připomínky umožní vytvářet 
nové programy tak, aby pomohly vyřešit vaše současné požadavky. 
Předplatitelé Autodesk Subscription mohou přímo ovlivnit budoucnost 
programů a podílet se spolu s odborníky společnosti Autodesk na vývoji 
celosvětově rozšířených produktů.

Autodesk je registrovanou ochrannou známkou společnosti Autodesk, Inc., ve Spojených 
státech a některých dalších zemích. Všechna ostatní jména značek, produktů a obchodních 
známek patří příslušným majitelům.
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