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Plánované změny síťových licencí Autodesk®  
Otázky a odpovědi 

Tento dokument představuje shrnutí otázek a odpovědí, které objasňují plánované změny týkající se 
síťových licencí a výhledově možné nové volby, kterou je „síťové předplatné (network subscription)“. 
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1. Přehled změn licencování 

1.1 Jaké jsou plánované změny? 

Autodesk nedávno oznámil plánované změny licencování a přechází k modelu, kdy nákup software 
bude možný výhradně s volbou tzv. předplatného (Subscription), podrobnosti uvádí původní článek. 
Po 31.1.2016 tedy budou nové licence desktop aplikací (lokálních i síťových) dostupné pouze v rámci 
předplatného (Subscription). 

Trvalé (perpetual) komerční licence produktových sad Design & Creation suites budou dostupné i po 
31.1.2016. 

Více informací o změnách trvalých (perpetual) licencí naleznete zde. 

1.2 Co se stane s mými existujícími síťovými licencemi pod platným Maintenance Subsription? 

Pokud vlastníte produkty s trvalou síťovou (perpetual network) licencí s platným Maintenace 
Subscription, bude jejich platnost pokračovat i po 31. 1. 2016 včetně benefitů spojených s 
Maintenance Subscription pro daný produkt. I nadále budete mít možnost obnovit Maintenance 
Subscription. 

1.3 Co dělat pokud budu potřebovat další síťovou licenci po 31.1.2016? 

V takovém případě budete mít možnost pořídit síťovou licenci na bázi předplatného (network 
subscription) a přidat ji ke stávajícím síťovým licencím. 

2. Podrobností ohledně “síťového předplatného (network subscription)” 

2.1 Co je “síťové předplatné (network subscription)” 

Síťové předplatné (network subscription) bude představovat novou nabídku, která po 31.1.2016 
zákazníkům umožní pořídit časově omezené síťové licence. Toto nové síťové předplatné (network 
subscription) bude zahrnovat benefity předplatného (Subscription) po dobu jeho platnosti. 

2.2 Je pro mě „síťové předplatné (network subscription)“ vhodnou volbou? 

Pokud v současné době využíváte trvalé síťové (perpetual network) licence, nabízí se „síťové 
předplatné (network subscription)“ jako vhodná volba.  

2.3 Je „síťové předplatné (network subscription)“ oficiální název nové nabídky? 

Není, oficiální název bude stanoven výhledově. V současné době používáme výraz „síťové předplatné 
(network subscription)“. 

2.4 Jaké benefity získám pořízením „síťového předplatného (network subscription)“? 

Budete mít možnost využívat stejné benefity jako s trvalou síťovou (perpetual network) licencí 
s platným Maintenance Subscription včetně: 

- Přístupu k nejnovějším verzím produktů 
- Práva domácího používání 
- Možnosti využívání předchozích verzí 
- Globálního použití (do 90 dnů v roce) 
- Technické podpory 
- Přistupu na stejné cloudové služby jako s trvalou síťovou (perpetual network) licencí 

s platným Maintenance Subscription 

  

http://news.autodesk.com/press-release/archived/autodesk-details-subscription-transition-new-software-licenses
http://www.autodesk.com/products/perpetuallicenses
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2.5 Jak bude „síťové předplatné (network subscription)“ fungovat? 

„Síťové předplatné (network subscription)“ bude využívat stejnou technologii jako trvalé síťové 
(perpetual network) licence. Jako uživatel budete mít možnost požádat o licenční soubor pro síťovou 
licenci pro v rámci „síťového předplatného (network subscription)“. Tento licenční soubor bude 
možné spojit s existujícím licenčním souborem na vašem licenčním serveru. 

„Síťové předplatné (network subscription)“ a trvalé síťové (perpetual network) bude možné spustit 
na stejném licenčním serveru. Kombinace „síťového 
předplatného (network subscription)“ a trvalých síťových 
(perpetual network) licencí umožní využití Autodesk produktů 
v maximálním možném počtu licencí dostupných v daném 
okamžiku. 

Licenční manažer (Network License Manager, NLM) bude 
pracovat s licencemi pro „síťové předplatné (network 
subscription)“ a nebude vyžadována žádná další utilita. 
Předpokladem dále je, že budou dostupné informace o využití 
síťového předplatného (network subscription). 

Očekává se, že síťové předplatné (network subscription) bude využívat stávající licenční technologie. 
Administrátoři a IT pracovníci budou moci rychle nastavit, spravovat a využívat „síťové předplatné 
(network subscription)“ s minimálními rozdíly oproti dnešní konfiguraci. 

Poznámka: Na rozdíl od trvalých licencí (perpetual license) vyprší licence ke dni ukončení „síťového 
předpatného (network subscription)“. V případě, že si budete přát pokračovat v „síťovém 
předplatném (network subscription)“, bude nutné obnovit kontrakt a aktualizovat licenční soubor 
před vypršením původního kontraktu. 

2.6 Budu moci využít stávající síťové prostředí a nástroje síťových licencí? 

Ano, pro „síťové předplatné (network subscription)“ nebudou potřeba žádné nové servery nebo 
licenční manažery (NLM) a nástroje. 

2.7 Budu mít možnost využívat software se „síťovým předplatným (network subscription)“ globálně? 

Stejně jako v případě trvalých síťových (perpetual network) licencí s platným Maintenance 
Subscription bude i pro „síťové předplatné (network subscription)“ možné používat licenci po dobu 
až 90 dní v kalendářním roce mimo oblast pořízení. Pokud potřebujete využívat licenci mimo oblast 
pořízení po delší dobu, budete potřebovat dodatečné licenční právo od společnosti Autodesk. 

2.8 Co když budu potřebovat pro své uživatele používání software globálně déle než 90 dní 
v kalendářním roce? 

Stejně jako v případě trvalé síťové (perpetual network) licence budete mít jako zákazník možnost 
pořídit si zvláštní dohodu o právech použití mimo oblast pořízení (Extra Territory Rights – ETR). 

3. Dostupnost 

3.1 Jaké produkty budou dostupné v rámci „síťového předplatného (network subscription)“? 

Produkty, které jsou nyní dostupné jako trvalé síťové (perpetual network) licence, budou 
dostupné prostřednictvím „síťového předplatného (network subscription)“. Navíc, některé 
současné produkty s unikátním licencováním mohou být výhledově nabízeny formou 
„síťového předplatného (network subscription)“. 
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3.2 Jaké intervaly budou dostupné pro „síťové předplatné (network subscription)“? 

V současné době se plánuje „síťové předplatné (network subscription)“ na jeden, dva a tři 
roky. 

3.3 Jaké intervaly nebudou dostupné pro „síťové předplatné (network subscription)“? 

„Síťové předplatné (network subscription)“ nebude nabízeno jako čtvrtletní a měsíční 
předplatné. 

3.4 Bude „síťové předplatné (network subscription)“ dostupné pro vzdělávací instituce a studenty? 

„Síťové předplatné (network subscription)“ nebude zatím nabízeno pro vzdělávací instituce a 
studenty. 

3.5 Bude „síťové předplatné (network subscription)“ dostupné pro vládní organizace? 

Pro podrobné informace o dostupnosti „síťového předplatného (network subscription)“ 
doporučujeme kontaktovat Autorizované prodejce řešení Autodesk. 

4. Prodej  

4.1 Kdy bude možné zakoupit řešení Autodesk se „síťovým předplatným (network subscription)“? 

Současná očekávání jsou taková, že síťové předplatné bude možno prodávat na začátku února 2016. 
Prodej je plánovaný celosvětově. Více informací bude následovat. 

4.2 Jaká bude cena produktů Autodesk se „síťovým předplatným (network subscription)“? 

Autodesk uveřejní ceny „síťového předplatného (network subscription)“, jakmile se „síťové 
předplatné (network subscription)“ stane součástí nabídky. Do té doby doporučujeme kontaktovat 
Autorizované prodejce řešení Autodesk, kteří vám pro konkrétní produkty sdělí přibližné ceny. 

4.3 Kde může zákazník objednat síťové předplatné (network subscription)?? 

„Síťové předplatné (network subscription)“ bude možné objednat u Autorizovaných prodejců řešení 
Autodesk nebo přímo od společnosti Autodesk. Tento produkt nebude dostupný na Autodesk On-line 
Store. 

4.4 Bude „síťové předplatné (network subscription)“ obnovitelné? 

Ano, „síťové předplatné (network subscription)“ bude možné obnovit. S tímto krokem vám pomůže 
váš autorizovaný prodejce řešení Autodesk nebo bude možné obnovení přímo u společnosti 
Autodesk. 

4.5 Mohou být licence „síťového předplatného (network subscription)“ přidány k existujícímu 
kontraktu s trvalými licencemi? 

Ne, bude třeba vytvořit nový kontrakt. Ten může být nastaven tak, aby datum jeho vypršení bylo 
stejné jako u existujícího kontraktu s trvalými licencemi – cena bude nastavena poměrově k délce 
předplatného. 

4.6 Mohu pořídit „síťové předplatné (network subscription)“ jako víceletý kontrakt a platit za 
předplatné ročně? 

Ne, rozdělení na roční platby u „síťového předplatného (network subscription)“ nebude dostupné. 
Platbu bude třeba provést v plné výši předem. 
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5. Podpora  

5.1 Jakou úroveň podpory mohu očekávat se „síťovým předplatným (network subscription)“? 

Jako zákazník získáte mít stejnou podporu jako v případě trvalých licencí s Maintenance Subscription. 

5.2 Bude Enterprise Priority Support (EPS) dostupný pro licence se „síťovým předplatným (network 
subscription)“? 

Ano, EPS bude pro „síťové předplatné (network subscription)“ dostupný. Informace o cenách budou 
upřesněny společně s rozšířením nabídky. 


