
Využívejte výkon svých 
návrhářských nástrojů naplno
S programem Autodesk Subscription máte vždy přístup k nejaktuálnějšímu softwaru a službám 
společnosti Autodesk.
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Větší cloudové úložiště pro práci
Úložný prostor dostupný ve vašem účtu Autodesk 360 
vzroste s programem Subscription na 25 GB na 
každou licenci. Ukládáním souborů v cloudu získáte 
možnost přistupovat ke své práci a komunikovat 
s kolegy v týmu kdykoli a kdekoli prostřednictvím 
webových a mobilních aplikací. Centralizovaný 
pracovní prostor 360 vám umožňuje pracovat tam, 
kde právě můžete být nejefektivnější.

Váš bezpečný pracovní prostor v cloudu 
Cloudová platforma Autodesk 360 je postavena na 
bezpečné, spolehlivé a chráněné infrastruktuře, která 
byla vyvinuta právě pro webové služby. Pracujte 
a spolupracujte s jistotou, že jsou vaše data a ověření 
v bezpečí a zálohovaná.

Co Autodesk® Subscription nabízí? 

Členství v programu Subscription vás opravňuje k přístupu 
k nejnovějším verzím a vylepšením produktů, webové podpoře 
a flexibilním možnostem licencování. 

Využívejte služby Autodesk 360 
s větší výhodou
V rámci programu Subscription můžete využívat 
větší kapacitu a možnosti služeb Autodesk 360, 
které umožňují přistupovat k návrhům kdykoli 
a odkudkoli, podporují lepší spolupráci a urychlují 
inovace návrhů – dramaticky tak zkvalitňují vaši 
práci. Subscription poskytuje přístup ke cloudovým 
službám, které umožňují vizualizovat a optimalizovat 
vaše návrhy pomocí prakticky neomezené výpočetní 
kapacity cloudu.

Udržujte si konkurenceschopnost s programem Autodesk Subscription
Když se rozhodnete připojit k programu Autodesk Subscription, začnete naplno využívat všechny možnosti vašich návrhových nástrojů. Budete mít vždy 
nejnovější verze a vylepšení vašich produktů a v pracovních postupech oceníte rozšířené možnosti – od flexibilního licencování až po větší možnosti služeb 
Autodesk® 360. 

Optimalizujte svou spolupráci
Prostřednictvím svého účtu Autodesk 360 můžete 
pozvat ostatní k zobrazení, úpravám a komentování 
návrhů rovnou ve webovém prohlížeči nebo na 
mobilním zařízení. Pozvaní uživatelé k tomu přitom 
nepotřebují původní návrhářský software. Celý proces 
spolupráce je dokumentován v cloudu. Hladký a dobře 
organizovaný pracovní postup pak pomůže vašemu 
týmu tvořit lepší návrhy.



Přístup ke cloudovým službám a produktům Autodesk 360
Přeneste své pracovní postupy z počítače do cloudu
S programem Autodesk Subscription pro komerční produkt nebo sadu získáte přístup ke kolekci cloudových služeb a produktů Autodesk 360. Téměř neomezená 
výpočetní kapacita cloudu umožňuje spouštět úlohy bez zatěžování pracovního počítače nebo pořizování nákladného hardwaru. Teď můžete testovat výkon 
různých variant návrhů a rychle vytvářet další a další vizualizace jako nedílnou součást pracovního postupu.

Efektivní optimalizace
Rozšiřte kreativní proces promýšlení a simulace návrhů 
i mimo svůj počítač testováním výkonu různých 
návrhových řešení pomocí služby Optimization 
for Autodesk® Inventor®. 

Výkonná konstrukční analýza 
Zkoumejte víc variant návrhů a předvídejte výkon 
před zahájením výstavby se službou Structural Analysis 
for Autodesk® Revit®. 

Efektivní urbanistické plánování 
Přijímejte informovanější rozhodnutí a rychleji 
přesvědčujte rozhodující účastníky procesu 
publikováním, sdílením a správou velkých 
infrastrukturních modelů v cloudu s řešením 
Autodesk® InfraWorks 360.

Zákazníkům programu Subscription jsou k dispozici 
i další cloudové služby a produkty Autodesk 360. 
Jejich úplný seznam najdete na stránce 
www.autodesk.com/subscription-cloud.

Působivé vizualizace
Rendrování v cloudu Autodesk 360 šetří čas a náklady 
na vytváření přesvědčivých fotorealistických vizualizací 
a panoramat – bez zatěžování pracovního počítače 
nebo pořizování specializovaného rendrovacího 
hardwaru.

Detailní energetická analýza 
Získejte podrobný přehled o spotřebě energie 
a nákladech na životní cyklus budovy už v rané 
fázi navrhování se službou Energy Analysis for 
Autodesk® Revit®. 

Optimalizovaná efektivita 
Webový software pro energetické analýzy 
Autodesk® Green Building Studio® umožňuje provádět 
analýzy celých budov, optimalizovat energetickou 
účinnost a pracovat na dosažení uhlíkové neutrality 
v raných fázích návrhového procesu. 



Přístup ke cloudovým službám 
a produktům Autodesk 360
Přeneste své pracovní postupy z počítače 
do cloudu
S programem Autodesk Subscription pro komerční 
produkt nebo sadu získáte přístup ke kolekci 
cloudových služeb a produktů Autodesk 360. 
Téměř neomezená výpočetní kapacita cloudu 
umožňuje spouštět úlohy bez zatěžování pracovního 
počítače nebo pořizování nákladného hardwaru. 
Teď můžete testovat výkon různých variant návrhů 
a rychle vytvářet další a další vizualizace jako nedílnou 
součást pracovního postupu.

Ke službám Autodesk 360 můžete přistupovat na 
webu, prostřednictvím mobilních rozhraní i přímo 
z počítačového softwaru. Cloudové služby zahrnují:

Nové verze a vylepšení produktů
Udržujte si náskok před konkurencí
S programem Autodesk Subscription máte vždy 
v rukou nejnovější a nejvýkonnější nástroje. Můžete 
okamžitě přistupovat k novým vydáním a vylepšením 
softwaru, která vám umožní udržovat si celý rok náskok 
před konkurencí. Využíváním aktuálních verzí v rámci 
programu Subscription ušetříte náklady na upgrady. 
Zajistíte si tak předvídatelný rozpočet na software. 
Je to nejlepší a nejekonomičtější způsob, jak si udržet 
náskok před konkurencí.

Flexibilní licenční oprávnění
Svoboda pracovat tak, jak chcete
Při spolupráci v interních i externích týmech 
potřebujete ten správný software ve správný čas 
na správném místě. Díky následujícím flexibilním 
licenčním oprávněním* vám Subscription dává větší 
svobodu v nakládání s vaším softwarem:

Oprávnění k použití předchozích verzí: Zákazníci 
někdy vyžadují, abyste projekty odevzdávali ve formátu 
určité verze softwaru. Díky oprávnění k použití 
předchozích verzí můžete k odevzdávání projektů 
používat předchozí i současné verze počítačového 
softwaru*.

Oprávnění k domácímu použití: Práce neprobíhá 
jen v kanceláři – díky oprávnění k domácímu použití 
můžete svůj software používat v kanceláři i doma.

Oprávnění k použití mimo původní území: 
Kvůli práci musíte někdy cestovat daleko od 
domova – oprávnění k použití mimo původní území 
vám umožňuje až 90 dní používat licencovaný 
software mimo zemi nákupu**.

Možnosti technické podpory
Využijte pomoc, jakou potřebujete
Autodesk Subscription vám umožňuje vybrat si 
takovou úroveň technické podpory, která nejlépe 
odpovídá vašim potřebám a rozpočtu. Každá varianta 
vám pomůže s instalací a konfigurací i s řešením 
problémů s vaším softwarem a cloudovými službami. 

Základní podpora společnosti Autodesk® v rámci 
programu Autodesk Subscription poskytuje přístup 
k balíčku online služeb podpory Autodesku.  
Základní podpora zpřístupňuje: 

•	 komunitní fóra podpory,

•	 osobní webovou podporu Autodesku, 

•	 online podporu Autodesku včetně znalostní 
báze s dokumenty nápovědy, tutoriálů, školicích 
videí a možnosti vyhledávat v rozsáhlé kolekci 
technických řešení Autodesku i diskuzí na fóru 
komunitní podpory.

Zákazníci programu Subscription si rovněž 
mohou koupit prémiové balíčky pokročilé podpory 
a podnikové prioritní podpory, které jim pomohou 
implementovat řešení rychleji, maximalizovat 
produktivitu a omezit výpadky provozu na minimum.

Pokročilá podpora: Tato úroveň podpory zaručuje 
osobní telefonický a webový přístup ke zkušeným 
specialistům podpory Autodesku. Advanced Support 
zaručuje neomezenou, prioritní, osobní globální 
telefonickou podporu s rozšířenou pracovní dobou***, 
kterou zajišťují zkušení specialisté podpory Autodesku, 
dále pomoc prostřednictvím vzdáleného připojení 
a prioritní webovou podporu. 

Podniková prioritní podpora: Autodesk® 
Enterprise Priority Support je prémiový balíček 
podpory pro přímé zákazníky Autodesku z řad 
velkých podniků. Zahrnuje nejagresivnější cíle 
odezvy produktové podpory Autodesku, informování 
o stavu případů a řešení problémů. Dále zahrnuje 
komplexní program proaktivní podpory a dalších 
služeb včetně pomoci manažera účtu podpory, 
který osobně dohlíží na potřeby zákazníka. 
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Sady Autodesk Design Suite 
nabízejí komplexní a účinné 
pracovní postupy pro:

•	 stavební navrhování,

•	 strojírenství,

•	 stavitelství,

•	 infrastrukturu, 

•	 navrhování výrobků,

•	 navrhování strojů, 

•	 průmyslové navrhování.

V kombinaci s programem Autodesk Subscription 
můžete propojit svůj pracovní postup v počítači 
s mobilními zařízeními a cloudem Autodesk 360. 
Takové pracovní postupy vám umožní zkoumat 
víc možností návrhu, rychleji dosahovat lepších 
výsledků a spolupracovat efektivněji.

www.autodesk.cz/suites



Administrativní nástroje
Kontrolujte a organizujte své benefity
Správci smluv mohou snadno spravovat benefity 
programu Subscription pro celou organizaci na 
portálu Autodesk Subscription Center, kde jsou 
k dispozici následující výkazy a nástroje pro správu:

•	 Zpráva o pokrytí: Sledujte a spravujte softwarové 
licence. Prohlížejte si užitečné detaily jako čísla smluv, 
počáteční a koncová data smluv, názvy skupin 
a detaily produktů.

•	 Zpráva o obnovení: Nechte se upozornit na 
smlouvy, které vyprší za 90 dní nebo dříve.

•	 Funkce a nástroje na správu uživatelů: 
Kontrolujte, kteří uživatelé mají přístup ke kterým 
benefitům programu Subscription.

•	 Zpráva o použití: Sledujte cloudové kredity 
spotřebované při využívání cloudových služeb.

Jak zakoupit 
Odměňte svůj pracovní postup programem 
Autodesk Subscription
Váš pracovní postup si zaslouží nejnovější technologie, 
služby a cloudové benefity. Získejte výraznou 
konkurenční výhodu a využívejte své návrhové 
nástroje naplno s programem Subscription. Ten si 
můžete pořídit některým z následujících způsobů:

•	 Nákupem programu Subscription k aktuální 
softwarové licenci v online obchodě Autodesku. 

•	 Nákupem programu Subscription k aktuální 
softwarové licenci od místního prodejce Autodesku.

•	 Přidáním programu Subscription k softwaru 
Autodesku, který už vlastníte. S takovým 
požadavkem se obraťte na místního prodejce 
Autodesku. 

•	 Je možné, že už zákazníkem programu Subscription 
jste. Přihlaste se na portál Autodesk Subscription 
Center a přesvědčte se, jestli máte přístup 
k benefitům programu Subscription.  
www.autodesk.cz/subscription 

Využívejte aktuální nástroje 
s programem Subscription a službami 
Autodesk 360
Připojte se k budoucím výhodám cloudu
Benefity cloudu Autodesk 360 se neustále rozšiřují. 
Udržujte program Subscription aktuální a využívejte 
okamžitý přístup k novým funkcím, službám 
a produktům dostupným v cloudu. Přihlaste se ke 
cloudu Autodesk 360 pod svým účtem u společnosti 
Autodesk a podívejte se, jaké benefity jsou vám 
k dispozici. Objednejte si obnovení členství v programu 
Subscription od svého prodejce:

•	 Přihlášení ke cloudu Autodesk 360:  
www.360.autodesk.com 

•	 Kontaktování prodejce:  
www.autodesk.cz/reseller 

•	 Navštivte online eStore:  
www.autodesk.com/estore 

Cloud computing otevírá 
dveře k přijímání lepších 
rozhodnutí.

–  John Evans 
majitel a specialista  
na digitální prototypování 
John Evans Designs



Autodesk, logo Autodesku, Inventor, Revit a Green Building Studio jsou registrované ochranné známky nebo ochranné 
známky společnosti Autodesk, Inc., ve Spojených státech a některých dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky, 
názvy výrobků nebo ochranné známky patří jejich příslušným držitelům. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo kdykoli 
bez upozornění pozměnit nabídku, specifikace a ceny svých produktů a služeb a nezodpovídá za typografické nebo 
grafické chyby, které se v tomto dokumentu mohou vyskytnout.  
© 2013 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena.

* Podléhá platným obchodním podmínkám programu Subscription.
** Software zakoupený v zemích EHP a ve Švýcarsku lze používat ve všech zemích EHP a ve Švýcarsku.
***  Prodloužená provozní doba telefonické podpory (24x5) je určována na základě tří časových pásem (EST pro 

Ameriku, SEČ pro Evropu, Blízký východ a Afriku, SGT pro Asii a Tichomoří) a pokrývá 24 hodin denně, pět dní 
v týdnu od pondělí do pátku kromě svátků uznávaných společností Autodesk pouze v určeném časovém pásmu. 
Dostupnost podpory v prodloužené provozní době se vztahuje na žádosti o telefonickou podporu; webové žádosti 
o podporu lze zadávat kdykoli.

Subscription pomáhá našemu týmu a návrhářům výrobků udržovat 
si náskok.

–  Mark Yorns 
technický ředitel 
Guardair Corporation
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