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Nejčastější dotazy 
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Přehled sad společnosti Autodesk pro jednotlivá odvětví 
 

1.1 Co je to sada pro odvětví? 

Sada od společnosti Autodesk pro určité odvětví je nejpohodlnější a nejflexibilnější způsob, jak 

získat přístup k široké škále základního softwaru od společnosti Autodesk používaného ve vašem 

odvětví. Bude možné se přihlásit k předplatnému pro následující odvětví: 

 

 Architektura a stavebnictví 

 Strojírenství a výroba 

 Média a zábavní průmysl 
 

1.2 Jaké jsou klíčové výhody předplacení sady od společnosti Autodesk pro určité odvětví? 

Sady společnosti Autodesk pro jednotlivá odvětví vám přinesou následující výhody: 

 

 Přístup k široké škále základního softwaru od společnosti Autodesk pro vaše odvětví 

v jedné sadě, která se bude v průběhu času vyvíjet a zlepšovat 

 Stálý přístup k nejnovějším verzím softwaru a vylepšením 

 Flexibilní období – (měsíční, čtvrtletní, roční nebo víceleté) 

 V nabídce naleznete přístup pro jednoho uživatele (individuální přístup) i pro více 

uživatelů (sdílený přístup)  

 Práva na použití předchozích verzí  

 Globální cestovní práva  

 Přístup k více cloudovým službám 

 Technická podpora  

 Nástroje pro správu 
 

1.3 Jaké desktopové softwarové produkty a cloudové služby jsou součástí sad pro jednotlivá 

odvětví*? 

V sadách pro jednotlivá odvětví jsou k dispozici následující desktopové softwarové produkty a 

cloudové služby: 



 
*Složení sad pro jednotlivá odvětví se může v průběhu času změnit dle uvážení společnosti 

Autodesk. 

 

1.4 Co když produkt, který potřebuji, v sadě pro mé odvětví není? 

Vždy si můžete předplatit další samostatné produkty a vyřešit tak své specializovanější potřeby 

(např. simulace, správa dat atd.). 

1.5 Jaké jsou rozdíly mezi sadami pro jednotlivá odvětví a Design Suite a Creation Suite? 
 

Sady pro jednotlivá odvětví jsou lepší než Design Suite a Creation Suite v následujících aspektech: 

 

Vyšší hodnota – Sady pro jednotlivá odvětví přinášejí hodnotu, která výrazně převyšuje Premium 

Suites při vysoce konkurenceschopné ceně. 

 

Průběžné zlepšování – Sady pro jednotlivá odvětví jsou vytvořeny tak, aby se průběžně vyvíjely a 

přinášely přístup k novým aplikacím a cloudovým službám, a tak splňovaly měnící se potřeby vaší 

firmy díky vylepšeným pracovním postupům. Díky podpoře měnících se požadavků vaší firmy 

získáte přístup k novým technologiím ve chvíli jejich zpřístupnění a nemusíte čekat na pravidelné 

každoroční uvedení nového produktu. 

 

Vyšší flexibilita a možnosti výběru – Předplatné sady pro určité odvětví bude možné si objednat 

pro jednoho uživatele nebo více uživatelů, s možností výběru různého období používání, což vám 

přináší větší flexibilitu při volbě možnosti vyhovující potřebám vaší firmy. Dnes je předplatné pro 

Design Suite a Creation Suite možné pouze s přístupem pro jednoho uživatele. 

 

Více cloudových služeb–Získáte přístup k více cloudovým službám, než je v současné době možné 

v sadách Design Suite a Creation Suite, a tak budete moci lépe využít výpočetní výkon cloudu. 

 

A navíc, když si předplatíte sadu s přístupem pro více uživatelů, můžete přiřazovat sdílený přístup 

ke cloudovým službám, zatímco u původních sad jsou zákazníci omezeni na jednoho 

pojmenovaného uživatele na každou cloudovou službu.  

 



Zjednodušené balíčky – Zjednodušili jsme výběr tak, abyste si mohli snáze vybrat nejvhodnější 

nabídku. Místo vyhodnocování početných původních sad a následného rozhodování, zda si vybrat, 

základní, prémiovou či nejvyšší nabídku – veškeré nezbytné softwarové nástroje jsou v jedné ze tří 

sad pro jednotlivá odvětví: 

 Sada aplikací pro architekturu a stavebnictví 

 Sada aplikací pro strojírenství a výrobu 

 Sada aplikací pro mediální a zábavní průmysl 

  



Ceny a dostupnost  

2.1 Kolik bude sada pro určité odvětví stát? 

Ukázky cen sad pro jednotlivá odvětví naleznete na stránkách Autodesk.cz. Máte-li dotazy ohledně 

konečných cen, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo obchodního zástupce společnosti 

Autodesk.  

2.2 Kdy budou k dispozici sady pro jednotlivá odvětví?  

Sady společnosti Autodesk pro jednotlivá odvětví budou dostupné pro předplatitele na celém 

světě od 1. srpna 2016. 

2.3 Jak si budu moci předplatit sadu společnosti Autodesk pro určité odvětví? 

Viz tabulka níže, kde vidíte možnosti předplatného a kde je možné si předplatné zakoupit.  

 

 
Prodejce společnosti Autodesk 

Internetový obchod 

společnosti Autodesk 

 Přístup pro jednoho 

uživatele 

Přístup pro více 

uživatelů 

Přístup pro jednoho 

uživatele 

Měsíční předplatné  

(1 měsíc) 
   

Čtvrtletní předplatné  

(3 měsíce) 
   

Roční předplatné  

(12 měsíců) 
   

Víceleté předplatné  

(24 nebo 36 měsíců) 
   

 

2.4 Co mohu udělat v období od nynějška do vydání sad pro jednotlivá odvětví?  

Dokud nebudou sady pro jednotlivá odvětví k dispozici, předkládáme vám následující možnosti:  

 

Předplatné k sadě Design a Creation Suite nebo k samostatnému produktu 

 

Roční nebo víceleté předplatné  

Snadné předplacení ročního nebo víceletého používání sady Design a Creation Suite. 

Později je možné přejít na předplatné k sadě pro jednotlivé odvětví. Podrobnosti najdete 

v části Změna předplatného.  

 

Měsíční a čtvrtletní předplatné 

Získání krátkodobého předplatného na období od nynějška do chvíle, kdy budou sady 

dostupné. Po 1. srpnu 2016 se stačí kdykoli si předplatit sadu pro určité odvětví.  

 

Trvalé licence s plánem údržby pro sadu Design a Creation Suite  

Trvalé licence k sadě Design a Creation Suite budou k dispozici ke koupi (ve většině 

lokalit) do 31. července 2016. Zákazníci, kteří mají trvalou licenci pro plán údržby po 31. 

červenci 2016, budou mít možnost prodloužit plán údržby na libovolně dlouhou dobu. 

  

http://www.autodesk.com/collections
http://www.autodesk.cz/resellers/locate-a-reseller
http://www.autodesk.cz/resellers/locate-a-reseller
http://www.autodesk.cz/resellers/locate-a-reseller
http://www.autodesk.com/store
http://www.autodesk.com/store
http://www.autodesk.com/suites
http://www.autodesk.com/suites


2.5 Jaké budou možnosti licencování sad pro jednotlivá odvětví? 

Společnost Autodesk nabízí následující možnosti, ze kterých si můžete vybrat řešení, které bude 

nejlépe vyhovovat vašim potřebám. 

 

 Přístup pro jednoho uživatele 

Licence, které jsou přiřazeny 

jednomu uživateli a nelze je sdílet 

Přístup pro více uživatelů 

Licence, které lze sdílet 

na síťovém serveru 

Typ uživatele Jednotlivec Tým 

Sdílená licence Ne Ano 

 

Změna předplatného  
 

3.1 Budu moci přejít s předplatným na sadu pro určité odvětví? 

Ano, společnost Autodesk nabídne pohodlný způsob, jak přejít s existujícím předplatným (nebo 

předplatnými) na sadu pro určité odvětví.  

 

3.2 Budu moci přejít na sadu pro určité odvětví během svého předplatného? 

Ano, v říjnu 2016 budete moci přejítběhem platnosti svého aktuálního předplatného. 

 

3.3 Jaké možnosti budu mít, když budu chtít přejít na sadu pro určité odvětví? 

Společnost Autodesk plánuje pohodlný způsob, jak budete moci změnit své aktuální roční, 

dvouleté nebo tříleté předplatné na následující možnosti:  

 

Z: Na: 

Samostatný produkt  Sada pro určité odvětví  

Sada Design a Creation Suite Sada pro určité odvětví 

 

Podrobnosti o změnách předplatného budou zveřejněny, jakmile budou informace dostupné.  

 

3.4 Budu moci přejít z trvalé licence na plán údržby pro sadu pro určité odvětví? 

Ne, přechod z trvalé licence na plán údržby nebude v nejbližší době možný.  

3.5 Kolik za přechod zaplatím? 

Po zbývající dobu trvání vašeho předplatného sady Design a Creation Suite na prémiové nebo 

nejvyšší úrovni můžete přejít na sadu pro určité odvětví zdarma*. Jinak zaplatíte pouze přibližný 

cenový rozdíl mezi těmito dvěma předplatnými, přepočtený na zbývající čas předplatného.  

*Výjimka: AutoCAD Design Suite (Premium, Ultimate) 

 



Použití a podpora 
 

4.1 Musím si stáhnout celou sadu pro určité odvětví? 

Ne, není nutné stáhnout celou sadu pro určité odvětví. Zvolíte si z dané sady produkty, které 

chcete používat, a poté si je můžete kdykoli stáhnout a nainstalovat. 

4.2 Budu k instalaci a aktivaci sady pro určité odvětví potřebovat připojení k internetu? 

Připojení k internetu je nezbytné pro úvodní stažení sad z portálu Autodesk Account a pro aktivaci 

všech typů předplatného sad pro jednotlivá odvětví. 

4.3 Budu potřebovat připojení k internetu pro práci se sadou pro určité odvětví? 

Níže uvedená tabulka uvádí požadavky na připojení k internetu pro sadu pro určité odvětví, 

v závislosti na typu zvoleného softwaru nebo služby. 

 

Desktopový software Cloudové služby 

Přístup pro jednoho uživatele Přístup pro více uživatelů  

Uživatelé potřebují po úvodní 

aktivaci přístup k internetu 

nejméně jednou za každých 30 

dní. 

Není požadován přístup 

k internetu. 

Připojení k internetu je vždy 

vyžadováno pro přístup ke 

cloudovým službám. 

 

4.4 Jaké mám možnosti, jestliže mám omezený nebo žádný přístup k internetu? 

Máte-li omezený přístup k internetu, zvažte předplatné k sadě pro určité odvětví s přístupem pro 

více uživatelů. Tato možnost nevyžaduje přístup k internetu, neboť poskytuje licencování, které je 

umístěno na síťovém licenčním serveru, odkud se aktivuje. Podrobnější informace najdete v části 

Správa síťových licencí. 

4.5 Mohu se přihlásit k libovolnému počítači a používat sadu pro určité odvětví? 

Ano, můžete se přihlásit k libovolnému počítači, který vlastní nebo má pronajatý osoba, která 

předplatné kupovala, za předpokladu, že je software se sadou pro dané odvětví v počítači 

nainstalován.  

4.6 Může sadu pro určité odvětví nainstalovanou na jednom počítači používat více než jedna 

osoba? 

Ano, může se přihlásit více uživatelů (pokud používají vlastní jedinečný uživatelský identifikátor) a 

používat sadu pro dané odvětví z jediného počítače, jelikož jejich předplatné platí pro ně, nikoli 

pro počítač. Přestože však lze jeden počítač sdílet a na něm používat sadu pro určité odvětví, 

přihlašovací údaje k předplatnému jsou pro jednotlivé předplatitele jedinečné a uživatelé je 

nesmějí sdílet.  

 

4.7 Budu mít v sadě pro určité odvětví právo používat předchozí verze softwaru? 

Ano, získáte přístup ke všem platným předchozím verzím jednotlivých produktů obsažených ve 

vaší sadě pro dané odvětví. Viz další podrobnosti o právech na použití předchozích verzí. 

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/network-license-administration
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/find-your-eligibility-for-previous-versions/subscription-previous-use


4.8Jaký druh podpory mohu u sady pro určité odvětví očekávat? 

Sady pro jednotlivá odvětví dostanou stejnou úroveň podpory, jakou nabízíme v současnosti. Více 

informací o možnostech podpory společnosti Autodesk.  

Správa softwaru  

5.1 Mohu sloučit smlouvu pro sady pro určitá odvětví s ostatními předplatnými či plány údržby? 

Ano, vaši novou smlouvu na předplatné sad pro určitá odvětví je možné přepočítat tak, aby byla 

v souladu s koncovým datem existující smlouvy. Možnost spojit smlouvy je dostupná pouze přes 

autorizovaného prodejce společnosti Autodesk, nikoli přes internetový obchod společnosti 

Autodesk. 

5.2 Je možné sdílet licence?  

Ano, jestliže potřebujete, aby vaši uživatelé mohli licence sdílet, zvolte při volbě předplatného 

možnost přístupu pro více uživatelů. Více informací o možnostech přístupu pro jednoho či více 

uživatelů naleznete v dotazu 2.5. 

5.3 Potřebuji přiřazovat uživatele, kteří budou sadu pro určité odvětví používat? 

Nutnost přiřadit pojmenované uživatele závisí na zvoleném typu přístupu.  

 

Nutnost přiřazení 

uživatele 

Přístup pro jednoho uživatele Přístup pro více uživatelů 

Desktopový software  Ano Ne 

Cloudové služby Ano Ano 

 

Více informací o správě uživatelů a právech. 

5.4 Kolik uživatelů můžeme přiřadit ke cloudovým službám, jestliže máme přístup pro více 

uživatelů? 

Ke každé cloudové službě dostupné ve vaší sadě pro určité odvětví s přístupem pro více uživatelů 

lze přiřadit tři (3) pojmenované uživatele. 

5.5 Co jsou kredity pro cloud? 

Kredity pro cloud jsou měrné jednotky nutné k provádění určitých úloh, například rendrování nebo 

spouštění simulace v prostředí cloudu za použití cloudových služeb společnosti Autodesk. Více 

informací o kreditech pro cloud. 

5.6 Mohu použít své stávající prostředí a nástroje pro síťové licence? 

Ano, stávající síťové licencované prostředí a nástroje budete moci použít. Nejsou nutné žádné 

nové servery ani nástroje správy síťových licencí. 

5.7 Budou se aktualizace softwaru instalovat automaticky? 

Ne. Aplikace Autodesk Desktop App vás sice upozorní, když společnost Autodesk uvolní novou 

aktualizaci, ale stále budete mít kontrolu nad tím, které aktualizace se rozhodnete použít, pro koho 

a kdy.   

http://www.autodesk.com/support-offerings/overview
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/user-management
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/subscription/cloud-services/autodesk-360-cloud-credits-faq
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/subscription/cloud-services/autodesk-360-cloud-credits-faq


Státní správa 

6.1 Budou sady pro jednotlivá odvětví k dispozici pro státní zákazníky?  

Ano, sady pro jednotlivá odvětví budou k dispozici pro státní zákazníky.  

Školství  

7.1 Budou sady pro jednotlivá odvětví k dispozici pro zákazníky z oboru školství?  

Sady pro jednotlivá odvětví jsou určeny pouze pro komerční zákazníky. Kvalifikované vědecké 

instituce, studenti a učitelé však mají zdarma přístup ke vzdělávacím licencím ke stejnému 

softwaru, který je k dispozici v rámci sady pro určité odvětví. Více informací naleznete na 

stránkách http://www.autodesk.com/education/free-software/all.  

Informace o zkušebních verzích 
8.1 Kde mohu získat zkušební verze produktů, které jsou součástí sady pro určité odvětví?  

Již nyní můžete vyzkoušet kterýkoli z produktů, které budou dostupné v rámci sady pro určité 

odvětví.  

Na serveru Autodesk.cz přejděte na stránku se zkušebními verzemi, zvolte produkt, který vás 

zajímá, a stáhněte si zdarma zkušební verzi. 

http://www.autodesk.com/education/free-software/all
http://www.autodesk.cz/products

