
Produkty Autodesk® są teraz dostępne tylko w subskrypcji. Oto pięć 
najczęstszych mitów dotyczących ich subskrypcji: 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pięć mitów dotyczących subskrypcji produktów 
Autodesk  

1. „Po roku 2016 nie będę mógł korzystać z mojej licencji wieczystej!” 
Istniejące licencje wieczyste na programy Autodesk zachowują nadal ważność. Możesz więc dalej 
korzystać z licencji wieczystej zgodnie z umową licencyjną. Jeśli Twoje oprogramowanie Autodesk 
jest objęte planem obsługi, będziesz nadal otrzymywać korzyści z nim związane. Aby uzyskać więcej 
informacji, zapoznaj się ze zmianami w licencjach wieczystych. 
 
 

2. „Nie chcę się łączyć z Internetem za każdym razem, gdy używam produktu 
Autodesk”. 
Połączenie z Internetem jest potrzebne, gdy aktywujesz oprogramowanie po zakupie subskrypcji. 
Następnie produkty Autodesk będą działać przez maksymalnie 30 dni — w tym czasie musisz 
ponownie nawiązać połączenie z Internetem, aby odświeżyć licencję na kolejne 30 dni. Na siedem 
dni przed terminem wymaganego ponownego połączenia otrzymasz przypomnienie. Połączenie         
z Internetem jest wymagane zawsze w celu korzystania z usług w chmurze. 
 

3. „Wszystkie moje pliki i projekty będą automatycznie zapisywane <<w 
chmurze>>” . 
Pliki i projekty tworzone po zasubskrybowaniu produktu Autodesk są zapisywane lokalnie. 
Zachowasz wszystkie dane lokalne, nawet jeśli nie zdecydujesz się kontynuować licencji. Wypróbuj 
bezpłatną przeglądarkę Autodesk® A360, aby wyświetlać pliki DWG, a jeśli chcesz je edytować, 
aktywuj subskrypcję Autodesk. 
 

4. „Zawsze będę musiał korzystać z najnowszej wersji produktu Autodesk”. 
Otrzymujesz dostęp do najnowszej wersji posiadanego produktu Autodesk i wszystkich jego 
najnowszych aktualizacji, ale to Ty decydujesz, czy i kiedy przeprowadzić aktualizację. Jako 
subskrybent masz również dostęp do niektórych wcześniejszych wersji oprogramowania. Aby 
uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Uprawnieniem do dostępu do wcześniejszych wersji 
produktów Autodesk. 
 

5. „Nie będę mógł korzystać z licencji sieciowych”. 
Firma Autodesk oferuje teraz opcję subskrypcji produktu Autodesk, który umożliwia wielu 
użytkownikom współużytkowanie licencji sieciowych. Z tej opcji możesz korzystać także w sytuacji, 
gdy chcesz użyć produktu Autodesk, ale nie możesz nawiązać połączenia z Internetem. Dla 
subskrybentów przewidziane są korzyści, takie jak dostęp do najnowszego oprogramowania               
i poprzednich wersji, pomoc techniczna i uprawnienia do użytku podczas podróży. Dowiedz się 
więcej 

Korzyści wynikające z planu podlegają warunkom i postanowieniom subskrypcji Autodesk. Nie wszystkie korzyści i oferty planu Autodesk muszą być dostępne dla 
wszystkich produktów i/lub we wszystkich językach. Dostęp do usług w chmurze wymaga połączenia internetowego i podlega ograniczeniom geograficznym 
określonym w warunkach świadczenia usługi. 
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Więcej informacji na stronie autodesk.pl 

http://www.autodesk.pl/products/perpetual-licenses
https://a360.autodesk.com/viewer
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/find-your-eligibility-for-previous-versions
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/find-your-eligibility-for-previous-versions
http://www.autodesk.com/networksubscription
http://www.autodesk.com/networksubscription

