
Maksymalna moc Maksymalna moc 
narzędzi projektowychnarzędzi projektowych
Subskrypcja Autodesk zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych i zaawansowanych 
zestawów narzędzi i usług wspomagających procesy projektowe.



Jakie korzyści oferuje Subskrypcja Autodesk®?

Subskrypcja umożliwia pobieranie najnowszych wersji programów i rozszerzeń, 
a także korzystanie ze wsparcia online i elastycznych warunków licencji.

Subskrypcja Autodesk zapewnia przewagę konkurencyjną

Przystąpienie do programu Subskrypcji Autodesk pozwala maksymalnie wykorzystać moc posiadanych narzędzi projektowych. Dzięki najnowszym 
wersjom i rozszerzeniom posiadane oprogramowanie jest zawsze aktualne, a możliwość korzystania z elastycznych warunków licencji i usług 
w chmurze Autodesk® 360 pozwala znacząco usprawnić stosowane przepływy zadań.

Dodatkowe korzyści dzięki usługom 
w chmurze Autodesk 360

Subskrypcja rozszerza możliwości i zdecydo-
wanie ulepsza metody pracy dzięki dostępnym 
w każdej chwili i z dowolnego miejsca usługom 
w chmurze Autodesk 360, które usprawnia-
ją współpracę i przyspieszają wprowadzanie 
nowatorskich rozwiązań. Subskrypcja zapewnia 
dostęp do usług w chmurze, które dają użyt-
kownikom do dyspozycji niemal nieograniczoną 
moc obliczeniową, pozwalającą lepiej wizualizo-
wać i optymalizować projekty.

Sprawna współpraca

Przy pomocy konta Autodesk 360 można 
zapraszać innych do przeglądania, edytowania 
i komentowania projektów za pośrednictwem 
przeglądarki internetowej lub urządzenia mobil-
nego, bez konieczności używania oryginalnego 
oprogramowania do projektowania. Cały proces 
współpracy zostaje udokumentowany w chmu-
rze, co zapewnia bezproblemowy i dobrze 
zorganizowany przepływ zadań, pomagający 
zespołowi stworzyć lepszy projekt.

Więcej pamięci w chmurze

Dzięki Subskrypcji dostępna przestrzeń na koncie 
Autodesk 360 zwiększa się do 25 GB na każde 
stanowisko. Zapisywanie plików w chmurze 
umożliwia dostęp do projektów i kontakt online 
z członkami zespołu w dowolnym momen-
cie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem 
aplikacji internetowych lub mobilnych. Dzięki 
scentralizowanej przestrzeni roboczej Autodesk 
360 każdy może pracować tam, gdzie pracuje 
mu się najlepiej.

Bezpieczna przestrzeń robocza w chmurze

Platforma Autodesk 360 to bezpieczna, nieza-
wodna i chroniona infrastruktura, skonstruowa-
na specjalnie na potrzeby usług internetowych. 
Użytkownicy mogą pracować i współpracować 
mając pewność, że ich dane i autoryzacje są 
bezpieczne i regularnie archiwizowane.



Dostęp do produktów i usług w chmurze Autodesk 360

Rozszerzenie przepływu zadań z aplikacji desktopowej na przestrzeń chmury
Subskrypcja do pojedynczej licencji lub pakietu zapewnia dostęp do licznych usług i produktów przystosowanych do działania w chmurze za pośred-
nictwem platformy Autodesk 360. Praktycznie nieograniczona moc obliczeniowa chmury pozwala na wykonywanie zadań bez konieczności urucha-
miania aplikacji desktopowej lub korzystania z kosztownego sprzętu. Teraz w praktykowany przepływ zadań można włączyć testowanie wydajności 
wielu opcji projektowych i szybko zwiększyć liczbę wykonywanych wizualizacji.

Imponujące renderingi
Usługa Renderowanie Autodesk 360 obniża 
koszty i skraca czas potrzebny do tworzenia 
atrakcyjnych, fotorealistycznych wizualizacji i pa-
noram - bez konieczności uruchamiania aplikacji 
desktopowej lub korzystania ze specjalistyczne-
go sprzętu do renderowania.

Szczegółowa analiza energetyczna
Usługa Analiza Energetyczna Autodesk 360 dla 
projektów Autodesk® Revit® pozwala obliczyć 
zużycie energii i koszty eksploatacji budynków 
już na początkowym etapie projektowania.

Optymalna wydajność
Internetowa aplikacja Autodesk® Green Building 
Studio® umożliwia przeprowadzenie całościowej 
analizy budynku, zoptymalizowanie wydajności 
energetycznej i uzyskanie neutralności węglowej 
w projektowanym obiekcie, już na wczesnym 
etapie przedsięwzięcia.

Usprawniona optymalizacja
Dzięki usłudze Optymalizacja Autodesk 360 dla 
projektów Autodesk® Inventor®, umożliwiającej 
testowanie wydajności wielu wariantów projek-
towych, użytkownicy mogą rozszerzyć proces 
opracowywania pomysłów i przeprowadzania 
symulacji poza komputer stacjonarny.

Zaawansowana analiza konstrukcyjna
Usługa Analiza Konstrukcyjna dla projektów 
Autodesk® Revit® pozwala sprawdzić popraw-
ność przyjętych rozwiązań przed przystąpieniem 
do budowy.

Efektywne planowanie urbanistyczne 
Aplikacja Autodesk® InfraWorks 360 pozwala 
publikować i udostępniać duże modele infra-
struktury oraz zarządzać nimi w chmurze, a tym 
samym ułatwia podejmowanie bardziej świado-
mych decyzji i przyspiesza proces zdobywania 
inwestorów.

Subskrybenci mają dostęp do szerszego wa-
chlarza produktów i usług w chmurze Autodesk 
360. Kompletna lista dostępna jest na stronie: 
www.autodesk.com/ subscription-cloud



Rodzina pakietów oprogramowania 
Autodesk zapewnia wszechstronne 
i zaawansowane przepływy zadań 
w takich obszarach jak:

• Projektowanie budowlane 

• Inżynieria 

• Budownictwo 

• Projektowanie infrastruktury 

• Projektowanie produktu 

• Projektowanie procesów technologicznych 

• Projektowanie zakładów produkcyjnych 

Dzięki Subskrypcji Autodesk można połączyć 
przepływy zadań w aplikacji desktopowej, 
urządzeniach mobilnych i chmurze Auto-
desk 360. Takie połączone przepływy zadań 
pomagają lepiej pracować, osiągać lepsze 
rezultaty i usprawnić współpracę.

www.autodesk.com/suites

Dzięki Subskrypcji 
nasz zespół osiąga 
lepsze wyniki, 
a projektowane 
przez nas produkty 
są konkurencyjne.

—  Mark Yorns 
Dyrektor Działu Inżynierii 
Guardair Corporation

Dostęp do produktów i usług w chmurze 
Autodesk 360

Rozszerzenie przepływu zadań z aplikacji 
desktopowej na przestrzeń chmury
Subskrypcja do pojedynczego oprogramowania 
lub pakietu zapewnia dostęp do szeregu usług 
w chmurze i produktów przystosowanych do 
działania w chmurze za pośrednictwem platfor-
my Autodesk 360. Praktycznie nieograniczona 
moc obliczeniowa chmury pozwala na wyko-
nywanie zadań bez konieczności uruchamiania 
aplikacji desktopowej lub korzystania z kosz-
towego sprzętu. Teraz w stosowany przepływ 
zadań można włączyć testowanie wydajności 
licznych opcji projektowych i szybko zwiększyć 
liczbę wykonywanych wizualizacji.

Usługi w chmurze Autodesk 360 dostępne są 
zarówno za pośrednictwem internetu i urządzeń 
przenośnych, jak i oprogramowania zainstalo-
wanego na komputerze stacjonarnym. Usługi 
w chmurze obejmują:

Aktualizacje i rozszerzenia produktu

Przewaga konkurencyjna
Dzięki Subskrypcji Autodesk klienci zawsze mają 
pod ręką najnowsze i najbardziej zaawansowane 
narzędzia. Subskrybenci uzyskują natychmiasto-
wy dostęp do różnych wersji oprogramowania 
i rozszerzeń produktu, które pozwalają utrzy-
mać przewagę konkurencyjną przez cały rok. 
Aktualna Subskrypcja obniża koszty aktualizacji 
i pomaga utrzymać przewidywalny budżet prze-
widziany na utrzymanie oprogramowania. Jest 
to najlepszy i najbardziej ekonomiczny sposób, 
aby wyprzedzić konkurencję.

Elastyczne warunki licencji

Swoboda pracy w najwygodniejszy sposób
Współpraca pomiędzy wewnętrznymi i ze-
wnętrznymi zespołami wymaga dostępu do od-
powiedniego oprogramowania w odpowiednim 
czasie i miejscu. Subskrypcja zapewnia swobodę 
pracy, gwarantując następujące elastyczne 
warunki licencji*:

•  Prawo wykorzystywania poprzednich 
wersji oprogramowania: Niekiedy klien-
ci muszą realizować projekty przy pomocy 
konkretnych wersji oprogramowania. Prawo 
do korzystania z poprzednich wersji oprogra-
mowania umożliwia realizację projektów przy 
użyciu zarówno bieżącej, jak i starszych wersji 
oprogramowania.*

•  Prawo do wykorzystywania oprogra-
mowania w domu: Nie zawsze pracuje 
się w biurze – prawo do wykorzystywania 
oprogramowania w domu pozwala korzystać 
jednocześnie z komputera w domu i biurze.

•  Prawo do wykorzystywania oprogramo-
wania za granicą: Czasami podróż służbo-
wa wymaga wykonywania pracy z dala od 
domu czy biura - prawo do wykorzystywania 
oprogramowania za granicą pozwala korzystać 
z licencjonowanego oprogramowania poza 
granicami kraju zakupu, przez okres do 90 dni.

Opcje pomocy technicznej

Wsparcie dopasowane do potrzeb
Subskrybenci mogą wybrać poziom wspar-
cia technicznego, który najlepiej odpowiada 
ich potrzebom i możliwościom budżetowym. 
Wszystkie opcje wsparcia zapewniają pomoc 
w instalacji i konfi guracji programów, oraz 
w rozwiązywaniu problemów, związanych z bie-
żącą pracą w aplikacji i usługami w chmurze.

Wsparcie podstawowe: Pomoc techniczna 
na poziomie podstawowym obejmuje dostęp 
do pakietu usług wsparcia online, oferowanych 
przez fi rmę Autodesk® w ramach Subskrypcji. 
Wsparcie podstawowe to dostęp do:
• Społecznościowego forum pomocy 
• Indywidualnej pomocy online 
•   Pomocy online, umożliwiającej skorzystanie 

z obszernej bazy materiałów, samouczków 
i fi lmów szkoleniowych oraz wyszukiwanie 
potrzebnych informacji w bogatym zbiorze 
rozwiązań technicznych Autodesk i wśród 
wątków społecznościowego forum pomocy. 

Subskrybenci mogą również zdecydować się 
na wykupienie opcji pomocy technicznej na 
poziomie zaawansowanym, takich jak wsparcie 
zaawansowane lub wsparcie priorytetowe dla 
przedsiębiorstw, które pomagają szybciej wdro-
żyć rozwiązania, zmaksymalizować wydajność 
i ograniczyć ilość przestojów w pracy.

Wsparcie Zaawansowane: Ten poziom wspar-
cia umożliwia indywidualny kontakt telefoniczny 
i internetowy ze starszymi specjalistami ds. po-
mocy technicznej w fi rmie Autodesk. Obejmuje 
nieograniczony, priorytetowy, globalny dostęp 
telefoniczny w rozszerzonych godzinach*** do 
starszych specjalistów ds. pomocy technicznej, 
oraz pomoc zdalną, polegającą na udostępnie-
niu pulpitu i priorytetowy dostęp do pomocy 
technicznej online.

Wsparcie Priorytetowe dla Przedsiębiorstw: 
Wsparcie priorytetowe dla przedsiębiorstw to 
zaawansowana opcja wsparcia przeznaczona dla 
dużych przedsiębiorstw, będących bezpośred-
nimi klientami Autodesk. Zapewnia najbardziej 
dynamiczną pomoc związaną z produktami 
Autodesk, aktualizacje statusu przypadku i roz-
wiązywanie/łagodzenie występujących proble-
mów. Ta oferta obejmuje również wszechstronny 
program aktywnego wsparcia oraz inne usługi, 
między innymi: pomoc menedżera konta, który 
osobiście nadzoruje obsługę wszystkich potrzeb 
klienta.



Przetwarzanie 
w chmurze pozwala 
podejmować znacznie 
lepsze decyzje.
—  John Evans 

Właściciel i Specjalista 
ds. Prototypowania Cyfrowego, 
John Evans Designs 

Narzędzia administracyjne

Zarządzanie Subskrypcją
Kierownicy kontraktu mogą łatwo zarządzać 
funkcjami Subskrypcji za pośrednictwem Cen-
trum Subskrypcyjnego, gdzie znajdą następujące 
narzędzia administracyjne:

•  Raport ogólny: Informacje na temat posiada-
nych licencji i stanowisk oraz zarządzanie nimi. 
Dostęp do pomocnych szczegółów: numeru 
umowy, dat rozpoczęcia i zakończenia umowy, 
nazw grup, oraz szczegółowych informacji 
o produkcie. 

•  Raport odnośnie odnowienia Subskrypcji: 
Powiadomienia o umowach, które wygasną 
w ciągu 90 dni lub wcześniej. 

•  Narzędzia i funkcje zarządzania użytkow-
nikami: Możliwość kontrolowania, którzy 
użytkownicy mają dostęp do usług Subskrypcji. 

•  Raport odnośnie zużycia punktów chmury: 
Monitorowanie ilości punktów chmury zuży-
tych w trakcie korzystania z wybranych usług. 

Jak przystąpić do programu

Subskrypcja Autodesk 
rozszerza przepływ zadań
Dzięki dostępowi do najnowszych technologii 
i usług w chmurze, stosowane przepływy zadań 
ulegną znaczącej poprawie. Subskrypcja pomaga 
maksymalnie wykorzystać moc posiadanych 
narzędzi projektowych i uzyskać znaczącą prze-
wagę konkurencyjną. Do programu Subskrypcji 
można przystąpić wybierając jedną z poniższych 
metod:

•  Zakupić Subskrypcję wraz z licencją na bieżącą 
wersję oprogramowania Autodesk u Autoryzo-
wanego Partnera Autodesk. 

•  Dodać Subskrypcję do posiadanego opro-
gramowania Autodesk – w tym celu należy 
skontaktować się z Partnerem Autoryzowanym 
produktów Autodesk. 

•  Aby sprawdzić czy jesteś Subskrybentem i czy 
masz dostęp do szerokiego wachlarza usług 
Subskrypcji zaloguj się na stronie Centrum 
Subskrypcyjnego: 
www.autodesk.com/subscription 

Aktualna Subskrypcja gwarantuje dostęp 
do usług w chmurze Autodesk 360 

Stały dostęp do najnowszych 
usług w chmurze
Zakres usług w chmurze Autodesk 360 jest stale 
rozszerzany. Posiadając aktualną Subskrypcję, 
użytkownicy uzyskują natychmiastowy dostęp 
do nowych funkcji, produktów i usług w chmu-
rze. Zaloguj się na platformie Autodesk 360 
i sprawdź, do jakich usług i funkcji masz dostęp. 
Skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem 
Autodesk i odnów Subskrypcję już dziś:

•  Zarejestruj się na platformie Autodesk 360: 
www.360.autodesk.com 

•  Skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem 
Autodesk: 
www.autodesk.com/contactreseller



*     Na warunkach opisanych w umowie subskrypcyjnej. 
**   Oprogramowanie zakupione na terenie EOG/Szwajcarii może być używane na terenie EOG i Szwajcarii. 
***  Rozszerzone godziny wsparcia ustala się na podstawie trzech stref czasowych (EST dla Stanów Zjednoczonych i Ameryki 

Południowej, CET dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz SGT dla Azji i Pacyfi ku). Wsparcie dostępne jest 24 godziny na dobę, 
5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt Autodesk w określonej strefi e czasowej. Wsparcie w trakcie godzin 
rozszerzonych obejmuje zapytania telefoniczne; zapytania za pośrednictwem internetu można przesyłać w dowolnym momencie.
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