Q: Kdo je dotčen touto změnou?
Veškeří uživatelé předplatného BIM 360 Team a Collaboration for Revit.

Q: Co se stane se správci a účastníky projektu?
Role správce projektu stále zůstává jako role k přizvávání dalších účastníků.
Nicméně každý přizvaný účastník projektu bude nyní potřebovat své vlastní
předplatné BIM 360 Team. Zároveň lze přizvat kohokoliv k nahlížení do projektu bez
možnosti editovat. Tento účastník nepotřebuje předplatné.

Q: Proč se tato změna týká i Collaboration for Revit?
Každé předplatné Collaboration for Revit obsahuje jedno předplatné BIM 360 Team.
Veškeří přizvaní účastníci projektu, kteří nakládají s daty v BIM 360 Team budou
potřebovat předplatné BIM 360 Team, pokud ho již nemají.

Q: Co se stane, když přizvu někoho z jiné firmy, který již má vlastní předplatné
BIM 360 Team. Budu za něj muset platit jako za účastníka projektu?
Ne. Uživatelům bude umožněno užívat jejich předplatné pro přístup do hub, do
kterého jsou přizváni mimo svůj domovský. V hostujícím hub se bude zobrazovat
jako uživatel čerpající sedadlo hostujícího hub, ale ve skutečnosti se nebude sedadlo
odečítat jako využívané. Tento uživatel využívá své vlastní předplacené sedadlo ve
svém domovském hub.

Q: Jak přizvu nové uživatele??
Nové uživatele je stále možné zvát skrze aplikaci. Tito uživatelé budou muset vlastnit
své předplatné, tak aby bylo zajištěné legální využívaní produktu.

Q: Co se stane se současnými přizvanými účastníky, kteří nemají předplatné?
Uživatelé, kteří byli přizváni k produktu bez předplatného před 16. Únorem 2017
mohou pokračovat v užívání produktu bez předplatného do 31. ledna 2018. Pokud
ovšem existuje aktivní předplatné pro hub do kterého jsou přizváni.

Q: Co se stane, pokud můj kontrakt vyprší před 31. lednem 2018. Budu moci
prodloužit kontrakt a zároveň tím prodloužit přístup současných uživatelů do
tohoto data?
Ano, prodloužení do 31. ledna 2018 nebude mít žádný dopad na uživatele přidané
před 16. únorem 2017. Každé prodloužení po 31. lednu 2018 bude vyžadovat
předplatné pro každého uživatele.

Q: Co když mám měsíční předplatné?
Měsíční předplatné je dotčeno totožně.

Q: Když odstraním současného přizvaného člena projektu. Mohu ho nahradit
jiným bez placení předplatného před 31. lednem 2018.
Ne. Každý nový uživatel bude muset vlastnit předplatné.

Q: Co se stane po 31. lednu 2018?
Každý uživatel bez předplatného bude po tomto datu považován za neplatícího a
bude s ním nakládáno dle všeobecných smluvních podmínek.

Q: Bude se tato změna týkat i možnosti nahlížení?
Možnost nahlížení a sdílení odkazu k nahlížení není dotčena touto změnou. Stále
bude možné sdílet nahlížení s uživateli bez předplatného. Nicméně veškeré další
funkce vyžadující přihlášení nebudou přístupné.

Q: Pokud jsem TokenFlex zákazník bude mít tato změna vliv na mé čerpání. A
co ostatní obchodní dohody s podniky?
Token Flex zákaznící nejsou momentálně dotčeny touto změnou. Jejich spotřeba
bude kalkulována stejným způsobem jako doteď. Ostatní podniky s obchodní
smlouvou zahrnující BIM 360 Team nebo Collabration for Revit nejsou v tento
okamžik dotčeny touto změnou.

Q: Pokud mám A 360 drive bude zde nějaká změna?
Ne A 360 drive není dotčen touto změnou.
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Hub je skupina projektů, lidí a dat. Projekt je místo kde team udržuje veškeré
informace na jednom sdíleném místě. Teamový hub obsahuje také členy týmu. Hub
má minimálně jednoho administrátora, který řídí přístup do projektů a konkrétnímu
obsahu. Pokud je uživatel součástí týmu. Může vidět veškeré neutajované projekty
v hub do kterých byl přizván. Tento uživatel může sdílet a zpřístupňovat data včetně
vedení diskuzí. Každý projekt patří do hubu a má vlastní data, uživatele, kalendáře
atd. Pokud se prohlíží BIM 360 Team z prohlížeče v Revit, tak Revit zobrazuje
veškeré projekty sdílené v hub ke kterým má daný uživatel přístup.

