Licencování cloud služeb Autodesk 360 – vše na co jste se báli zeptat
Rychle se rozšiřující rodina cloud služeb Autodesku, označovaná jako „Autodesk 360“, nabízí řadu
užitečných aplikací, které se stávají součástí běžných pracovních postupů konstruktérů a projektantů.
S tím roste i potřeba jasných licenčních pravidel pro použití tohoto nového způsobu využívání
software. Přestože většina cloud služeb Autodesku je poskytována zdarma, využití některých z nich je
vázáno na Subscription kontrakt (předplatné ke klasické desktop licenci CAD aplikace), některé služby
jsou hrazeny formou tzv. „cloud kreditů“ (způsob měření a úhrady služeb) a některé dokonce
využívají vlastní předplatné.
Všechny cloud služby Autodesku jsou založeny na identifikaci uživatele pomocí přístupového účtu a
hesla, tzv. „Autodesk ID“ (jednotný pro všechny weby Autodesku). Ten si můžete vytvořit sami a
zdarma. Identifikuje exkluzivní přístup k vašim datům uloženým v Autodesk cloudu. Jak je propojen
tento uživatelský účet s licencí vámi používané CAD aplikace, popřípadě s vaším subscription
kontraktem a firmou? To je důležitý koncept – ukažme si, jak vypadá vztah u firmy s mnoha uživateli
a licencemi.
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Přiřazení konkrétního uživatelského účtu (Autodesk ID) ke konkrétnímu subscription kontraktu firmy
(modré linie) může provést buď přímo uživatel (přihlášením do Subscription centra a zadáním čísla
kontraktu na výzvu systému), nebo jej může ke spravovanému kontraktu přiřadit Administrátor
kontraktu zadáním e‐mailu uživatele ve funkci Správa smluv > Pozvat nové uživatele (Invite New
Users):
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Počet těchto přiřazení může být prováděn nejvýše do počtu sériových čísel (licencí) v daném
subscription kontraktu. Vedle přístupu k dalším subscription službám a k možnosti čerpání cloud
kreditů se tím uživateli navýší kapacita cloud úložiště z 5GB na 25GB.
Vztah aplikace (konkrétní instance sériového čísla) a subscription kontraktu (červené linie) udržuje
interně přímo Autodesk, stejně jako evidentní vztah subscription kontraktu k dané firmě, smluvní
straně daného kontraktu (zelené linie).
Firemní cloud kredity (ve skutečnosti jsou kredity vázány až k subscription kontraktu, typicky má ale
firma kontrakt jen jeden) lze získat ze subscription k 3D CAD aplikaci (100 kreditů ročně na každou
licenci), jako součást některých cloud produktů, nebo je lze přikoupit v balíčcích po 100 kreditech.
Kredity se sčítají na úrovni kontraktu. Kredity pak čerpají ze společného „poolu“ jednotliví uživatelé
ve firmě pro úhradu placených cloud služeb – například výpočet renderingu nebo cloud simulace
v Sim 360. Koordinátor subscription ve firmě (správce účtů) může jednotlivým uživatelům blokovat
čerpání kreditů pro určité cloud služby (viz Edit User):

Aktuální stav kreditů a přehled čerpání cloud služeb si může zobrazit Administrátor kontraktu a
Software koordinátoři v Subscription centru (My Account). Uvidí zde i upozornění při poklesu stavu
kreditů. Kredity jsou nepřevoditelné a při ukončení kontraktu se zbylé cloud kredity nerefundují.

2

Přehled hlavních cloud služeb řady Autodesk 360 (a zda jsou hrazeny kredity K či vlastním
subscription S):






Autodesk 360 Documents
Autodesk 360 Energy Analysis
Autodesk 360 Mobile
Autodesk 360 Publisher
Autodesk 360 Rendering ‐ K






Autodesk 360 Structural Analysis
Autodesk AutoCAD 360 (původně AutoCAD WS)
Autodesk BIM 360 Field
Autodesk BIM 360 Glue ‐ S



Autodesk Fusion 360 (beta verze) ‐ S



Autodesk Infraworks 360 ‐ K




Autodesk Inventor Optimization
Autodesk PLM 360 ‐ S



Autodesk Sim 360 ‐ K



Autodesk ReCap Photo

Uživatelé Autodesk produktů se Subscription z řad zákazníků CAD Studia získávají i další služby
společnosti CAD Studio, jako rozšířenou technickou podporu na helpdesk.cadstudio.cz a rozšířené
online služby na portálu CADforum.cz

Užitečné odkazy:
www.cadstudio.cz/subscription
www.cadstudio.cz/autodesk360
subscription.autodesk.com
360.autodesk.com

V případě dotazů prosím kontaktujte zákaznickou linku CAD Studia – 841 111 124.
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