ZPŮSOB POŘIZOVÁNÍ
SOFTWARU SE MĚNÍ:
PRŮVODCE NAKUPUJÍCÍHO

Od 1. února 2016 již nebude možné zakoupit nové trvalé licence na většinu samostatných
softwarových produktů Autodesk®. Stávající trvalé licence lze nadále používat a
aktualizovat v rámci aktivního programu Maintenance Subscription.
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Tento průvodce poskytuje informace o typech softwarových licencí Autodesk a pomůže vám
uskutečnit informované rozhodnutí a zároveň tak umožní přidat nové trvalé licence.

Jaké jsou mé možnosti?
KOUPIT TRVALÉ LICENCE,
DOKUD JSOU K DISPOZICI

ZÍSKAT PŘÍSTUP K SOFTWARU SPOLEČNOSTI
AUTODESK DÍKY NOVÝM MOŽNOSTEM PRONÁJMU
LICENCE - PROGRAMU DESKTOP SUBSCRIPTION

Jaké faktory je třeba zvážit?

„Toto budu
potřebovat“

Jste stávající zákazník programu
Maintenance Subscription, který
hledá možnosti růstu nebo
identifikoval dlouhodobé,
konzistentní požadavky

Vaše společnost
přiděluje nákupy
softwaru jako
kapitálové výdaje

?

Jste nový nebo stávající
zákazník společnosti Autodesk
bez aktivního programu
Subscription nebo malý
podnik,kde je počáteční
náklady třeba řádně zvážit

Chcete mít možnost
přiřadit náklady na
software k projektům

Vaše organizace má
omezenou hotovost,
požadavky na projekt nebo
při špičce, nebo přijímá
brigádníky

Používáte kombinaci
produktů s programem
Maintenance Subscription
i bez něj

Vaše společnost má globální
konzultanty, kteří pracují mimo
zemi po dobu více než 90 dnů
a vyžadují přístup k softwaru

Používáte infrastrukturu
síťové licence ke
sdílení licencí

Vaše možnosti s podrobnějšími informacemi

Trvalé licence s programem
Maintenance Subscription
Přidejte program Maintenance Subscription ke své trvalé
licenci a maximalizujte hodnotu svého softwaru.
Zajistěte si cenu zvolením víceleté smlouvy.

Pronájem licence - program
Desktop Subscription
Získejte stejný software jako s trvalou licencí, ale s nižšími
počátečními náklady a flexibilním rozpočtem, který se
snadněji spravuje. Nyní k dispozici na více let.

Trvalé licence s programem
Maintenance Subscription

Pronájem licence - program
Desktop Subscription

Aktuální software
Flexibilní licence:
(zahrnuje Práva na domácí použití, Práva na předchozí
verzi, Práva na globální použití*)

Další cloudové a softwarové služby
Technická podpora
Nástroje pro správu
Možnosti na více let
Předvídatelný rozpočet
Provozní efektivita
Možnost škálování licencí
Možnost platby podle aktuálního používání
Nižší počáteční náklady

* Podrobnosti oprávnění se mohou lišit, viz stránka www.autodesk.cz/subscription, kde najdete další informace.

Možnosti lze dokonce podle potřeby kombinovat

Trvalé licence s programem
Maintenance Subscription

Trvalé licence s programy Maintenance
Subscription a pronájmy licencí s programy
Desktop Subscription

Kupte si další trvalé
licence, dokud
je to možné

Zakupte další trvalé licence a používejte
licence programu Desktop Subscription
u dlouhodobých projektů

Pronájem licence s programem
Desktop Subscription

Získejte přístup k softwaru
Autodesk díky pronájmu
licence Desktop Subscription
pro dlouhodobé projekty

Teď je ten správný čas si vybrat to nejlepší pro váš rozpočet, vaše zaměstnance a vaše projekty. Získejte přístup
k nejnovějšímu softwaru Autodesk, licenčním právům a podpoře díky programu Autodesk Subscription.

Chcete-li se dozvědět více o výhodách a službách programu
Autodesk Subscription, navštivte stránku

www.autodesk.cz/subscription

Speciální slevy jsou k dispozici pouze po omezenou dobu.

www.autodesk.cz/campaigns/global-promotion
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