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"Będę tego 
potrzebować"

STYCZEŃ

2016

Od 31 stycznia 2016 r. nie będzie można kupić nowych licencji wieczystych na wiekszość 
indywidualnych programów Autodesk®. Nadal możliwe będzie korzystanie z dotychczas 

posiadanych licencji wieczystych i aktualizowanie ich w ramach aktywnej Maintenance Subscription.

Ten przewodnik zawiera informacje o typach licencji na oprogramowanie Autodesk i może pomóc 
podjąć decyzję o dodaniu nowych licencji, dopóki istnieje taka możliwość. 

KUP LICENCJE WIECZYSTE,
DOPÓKI SĄ DOSTĘPNE 

UZYSKAJ DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA
AUTODESK DZIĘKI NOWYM OPCJOM

DESKTOP SUBSCRIPTION

Używasz zarówno produktów 
objętych Maintenance Subscription, 
jak bez subskrypcji

Używasz infrastruktury 
licencji sieciowej do 
udostępniania licencji

Posiadasz Maintenance Subscription 
i zamierzasz rozwinąć działalność lub 
masz określone długoterminowe, 
stałe wymagania

W Twojej firmie zakupy 
oprogramowania są 
traktowane jako wydatki 
kapitałowe

Jesteś nowym lub wieloletnim 
klientem Autodesk i nie masz 
subskrypcji albo jesteś 
właścicielem małej firmy i koszty 
początkowe są dla Ciebie 
ważnym czynnikiem

Twoja firma zatrudnia globalnych 
konsultantów, którzy pracują poza 
granicami kraju przez czas dłuższy niż 
90 dni i muszą mieć dostęp do 
oprogramowania

Dostępność gotówki w Twojej 
organizacji jest ograniczona, a 
prowadzone są projekty wymagające 
dodatkowego oprogramowania lub 
zatrudniania pracowników 
tymczasowych

Chcesz mieć możliwość 
przypisywania kosztów 
oprogramowania do 
projektów

To najlepszy moment, aby wybrać rozwiązanie dostosowane do Twojego budżetu, pracowników i projektów. Uzyskaj 
dostęp do najnowszego oprogramowania Autodesk, praw licencyjnych i pomocy technicznej dzięki Autodesk 

Subscription.

Przez ograniczony czas będą dostępne specjalne zniżki.
www.autodesk.pl/campaigns/global-promotion

Więcej informacji na temat usługi i korzyści wynikających z Autodesk Subscription znajduje się na stronie:
www.autodesk.pl/subscription

Licencja wieczysta
z Maintenance Subscription

Licencja wieczysta
z Maintenance Subscription

Licencja wieczysta
z Maintenance Subscription

i Desktop Subscription
Desktop Subscription

Desktop Subscription
Zyskaj to samo oprogramowanie co dostępne na licencji 

wieczystej, ale przy niższych kosztach początkowych i 
możliwości elastycznego planowania wydatków. Teraz ten 

rodzaj subskrypcji jest dostępny w ramach umowy wieloletniej.

Dodaj Maintenance Subscription do licencji wieczystej, aby jak 
najlepiej wykorzystać długoterminową inwestycję w 

oprogramowanie. Dzięki umowie wieloletniej możesz utrzymać 
cenę na tym samym poziomie.

* Szczegóły uprawnień mogą się różnić. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.autodesk.pl/subscription

Jakie czynniki należy uwzględnić?

Jaki mam wybór?

Kup dodatkowe licencje
wieczyste, dopóki są 

jeszcze dostępne

Kup dodatkowe licencje wieczyste i
używaj Desktop Subscription do
realizacji projektów okresowych

Uzyskaj dostęp do oprogramowania
Autodesk z Desktop Subscription
podczas projektów okresowych

Więcej informacji o dostępnych opcjach

W razie potrzeby można łączyć różne opcje

Aktualne oprogramowanie

Elastyczne licencjonowanie:
(w tym uprawnienia do użytku domowego, do korzystania z 
poprzednich wersji oprogramowania, do użytkowania na 
całym świecie*)
Dodatkowe usługi w chmurze i dotyczące 
oprogramowania

Pomoc techniczna

Narzędzia administracyjne

Umowy wieloletnie

Przewidywalny budżet

Efektywność operacyjna

Zmienna ilość licencji

Opcje wynajmu

Niższe koszty początkowe

Licencja wieczysta z
Maintenance Subscription

Desktop Subscription

SPOSÓB ZAKUPU OPROGRAMOWANIA ZMIENIA SIĘ:

PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO 




