
Důvěrné informace společnosti Autodesk

Novinka pro zákazníky



13. března s předplatným Maintenance Subscription 

získáte přístup k účtu Autodesk

Desktop Subscription

Cloud Services Subscription

Bez předplatného

Bezplatné služby

Maintenance Subscription

www.autodesk.com/account



Účet Autodesk k dispozici ve 14 jazycích

brazilská portugalština

čínština – zjednodušená

čínština – tradiční

čeština

angličtina

francouzština

němčina

maďarština

italština

japonština

korejština

polština

ruština

španělštinawww.autodesk.com/account



Důvěrné informace společnosti Autodesk

Zlepšování zákaznických zkušeností pomocí účtu Autodesk

 Přizpůsobený obsah

 Přehledné uživatelské 

rozhraní 

 Lepší výkonnost portálu 

 Všechny výhody programu Subscription 

na jednom místě



Prohlídka rozhraní

Tlačítka/

nabídky 

akce

Navigační 

panel

Horní 

navigační 

panel

Rychlé 

odkazy

Rychlý 

přístup

Zásuvky



Profil



Jak upravit nastavení jazyka nebo komunikace



Jak upravit e-mailovou adresu a heslo



Vytvoření osobního profilu



Jak propojit účty



Produkty

a služby



Jak zobrazovat produkty



Jak zobrazovat cloudové služby



Jak zobrazovat aktualizace produktů
ŘÍZENÍ 

PŘÍSTUPU

Pouze správce



Jak zobrazovat dříve vydaná vylepšení



Jak zobrazovat jiné soubory ke stažení
Pouze

Maintenance 

Subscription



Jak zobrazovat údaje o produktech a službách

Správce

Uživatel



Jak zobrazovat údaje o cloudových službách



Jak provádět více akcí

MaintenanceDesktopPodnikyVzděláváníBez předplatného



Flexibilní licenční 

práva



Jak požádat o použití předchozí verze
Pouze

správci



Jak požádat o licenci k domácímu použití
Pouze

správci



Podpora
Podrobnější možnosti přímé podpory v češtině a slovenštině 

nabízí portály www.cadforum.cz a helpdesk.cadstudio.cz

http://www.cadforum.cz/
http://helpdesk.cadstudio.cz/


Jak zobrazit samoobslužnou nápovědu



Jak odeslat případy podpory nebo získat telefonickou podporu



Jak zobrazit případy podpory 



Správa uživatelů
K následujícím funkcím mají přístup pouze správci smluv nebo softwaroví koordinátoři.



Jak uživatelům přidělit přístup k výhodám
Pouze

správci



Jak upravit uživatelská oprávnění
Pouze

správci



Jak ve stejnou chvíli upravit více než jednoho uživatele
Pouze

správci



Jak přidat a spravovat softwarové koordinátory
Pouze

správci



Jak přidat a spravovat uživatele telefonické podpory
Pouze

správci



Smlouvy a 

objednávky



Jak zobrazit podrobnosti smlouvy a obnovit předplatné

Bob Smith

Bob.smith@123.com

905-777-7070

123 Company

Avenue Road

Jenny Jones

Jenny Jones

123 COMPANY 

905-345-3456

Jenny Jones

905-345-3456

Pouze

správci



Zprávy



Jak zobrazit využití kreditů pro cloud
Správci mohou 

zobrazit pouze „sdílené 

kredity pro cloud“.



A další možnosti, které je třeba prozkoumat na vlastní 

kůži…

Výukové 

programy

Správa 

zařízení

Zkušební 

verze

Nástroj 

Network 

License 

Manager

Váš názor

Propojené 

účty 

(v profilu)



13. března obdržíte…

Přihlaste se pomocí stávajícího 

přihlašovacího jména/hesla.
www.autodesk.com/account



Více informací

Nejčastější 

dotazy

VÝUKOVÉ 

PROGRAMY
WEBINÁŘE

Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na CAD Studio:

info@cadstudio.cz nebo tel. 841 111 124

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/account-access/autodesk-account/autodesk-account-faq
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/account-access/autodesk-account/autodesk-account-faq
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/account-access/autodesk-account/autodesk-account-faq
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/account-access/autodesk-account/autodesk-account-faq
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/account-access/autodesk-account/autodesk-account-faq
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/account-access/autodesk-account/autodesk-account-faq
https://attendee.gotowebinar.com/register/1312649022950716930
https://attendee.gotowebinar.com/register/1312649022950716930
https://attendee.gotowebinar.com/register/1312649022950716930
mailto:info@cadstudio.cz
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