Nadszedł już czas

Nie rezygnuj
z subskrypcji Autodesk

Zachowaj dostęp do oprogramowania
i nie rezygnuj z korzyści, które zapewniamy.
Skontaktuj się z przedstawicielem Autodesk
i pozostań przy subskrypcji.

4 najważniejsze korzyści
subskrypcji Autodesk
Najnowsze wersje
oprogramowania
Elastyczne uprawnienia
licencyjne
Wydajne usługi
w chmurze
Pomoc techniczna

Zdobądź taniej najnowsze
wersje oprogramowania
Subskrypcja Autodesk® stanowi elastyczny i opłacalny
sposób uzyskania dostępu do najnowszych wersji
oprogramowania projektowego. Subskrypcja
produktów Autodesk jest równie prosta, co skalowalna,
a mając do wyboru szereg opcji można z łatwością
dobrać najlepszą z nich pod kątem budżetu i wymagań
projektowych.
Jeśli chcesz zachować przewagę nad konkurencją,
powinieneś korzystać z najnowszego i najlepszego
na rynku oprogramowania. Jeszcze dziś skontaktuj się
z autoryzowanym przedstawicielem Autodesk i wznów
subskrypcję.

Dzięki nowym rozszerzeniom
produktu Twoje narzędzia
projektowe nie stracą na aktualności
Bez względu na to, czy rozbudowujesz swój zespół,
czy też starasz się przydzielić więcej zadań obecnym
pracownikom, utrzymanie wysokiego poziomu
wydajności ma decydujące znaczenie. Efektywna
praca wymaga innowacyjnego i optymalnego
oprogramowania – narzędzia, dzięki któremu pracujesz
szybciej i jesteś bardziej konkurencyjny. Subskrybenci
Autodesk mają dostęp do najnowszych aktualizacji
i rozszerzeń oprogramowania już w chwili ich wydania*.
Stały dostęp do najnowszych narzędzi projektowych
i usług w chmurze umożliwia realizację zadań, których
nie da się wykonać z użyciem przestarzałej technologii.
A to z kolei zapewnia utrzymanie przewagi nad
konkurencją.

Utrzymaj wydajność firmy
dzięki elastycznym uprawnieniom
licencyjnym
Współpraca w obrębie wewnętrznych i zewnętrznych
zespołów wymaga odpowiedniego oprogramowania,
które dostępne jest zawsze we właściwym miejscu
i czasie. Elastyczne prawa licencyjne, obejmujące
uprawnienia do korzystania z poprzednich wersji

oraz dostępu do oprogramowania na wielu
komputerach, na całym świecie**, dają tę możliwość.
Możesz mieć dostęp do najnowszego oprogramowania
i jego poprzednich wersji, pracować na komputerze
w biurze i w domu, a także wykonywać pracę
poza swoim krajem zamieszkania.**

Narzędzia w chmurze umożliwiają
rozwinięcie procesów projektowych
Jeśli Twoim zadaniem jest wizualizacja, optymalizacja
i udostępnianie większej ilości opcji projektowych
członkom zespołu i klientom w różnych miejscach,
to subskrypcja umożliwi Ci zwiększenie mobilności,
uproszczenie współpracy oraz optymalizację i analizę
projektów dzięki uprzywilejowanemu dostępowi do
szeregu usług w chmurze**. Usługi te wykorzystują
niemal nieograniczoną moc obliczeniową chmury
i umożliwiają realizację złożonych zadań, jak analiza
i rendering, bez angażowania w to własnego
komputera.

Pomoc techniczna umożliwia
utrzymanie wydajności
W razie pojawienia się problemów konieczne jest
szybkie ich rozwiązanie, by minimalizować przestoje
i nie dopuścić do powstania zaległości. Będąc
subskrybentem Autodesk masz pełny dostęp do
pomocy technicznej – od przewodników, przez
społecznościowe fora dyskusyjne, po wsparcie ze strony
specjalistów – zatem z łatwością rozwiążesz każdy
problem związany z danym produktem.

Narzędzia zarządzania do
monitorowania Twojej inwestycji
Zarządzanie licencjami oprogramowania, jego wieloma
wersjami i wykorzystaniem może być trudne
i czasochłonne. Narzędzia w portalu Autodesk
Account i raporty online umożliwiają zarządzanie
dostępem do produktów i usług przez poszczególnych
użytkowników, aktualizacjami produktów,
odnowieniami oraz stopniem wykorzystania chmury.
Możesz teraz bardziej poświęcić się pracy i mniej czasu
spędzać na zarządzaniu oprogramowaniem.

Kontynuuj subskrypcję z korzyścią dla Twojej firmy! Już dziś skontaktuj się z przedstawicielem Autodesk!
Korzyści wynikające z subskrypcji określone są warunkami umowy. Nie wszystkie korzyści i oferty mogą być dostępne w odniesieniu do wszystkich produktów i/lub we wszystkich językach.
Dostęp do usług w chmurze wymaga połączenia internetowego i zależy od ograniczeń geograficznych określonych w Warunkach świadczenia usług.
* Subskrybenci Autodesk na całym świecie mogą pobrać aktualizacje oprogramowania, zarówno pojedynczych produktów jak i pakietów, poprzez portal Autodesk Account
pod adresem: https://accounts.autodesk.com.
** Dostęp globalny zależy od oprogramowania zakupionego w kraju zamieszkania subskrybenta. Więcej informacji podano w Warunkach Autodesk.
***Dostęp do usług w chmurze wymaga połączenia internetowego i zależy od ograniczeń geograficznych określonych w Warunkach świadczenia usług.
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