
Jakie korzyści niesie ze sobą miesięczna lub 
roczna subskrypcja Autodesk® 3ds Max®  
lub Autodesk® Maya®?

Istnieje wiele argumentów przemawiających  
za subskrypcją. Opłaty na bieżąco mają sens  
dla wolnych strzelców lub małych firm.  
Oto kilka głównych powodów: 
•   Niższe koszty początkowe wymarzonego 

oprogramowania 
•   Możliwość przeniesienia kosztów subskrypcji  

na klientów w ramach składanej oferty 
•   Dostęp do najnowszych wersji aplikacji  

bez dodatkowych kosztów 
•   Możliwość korzystania z elastycznych płatności  

w systemie miesięcznym lub rocznym 
•   Dostęp do podstawowego wsparcia technicznego

Czy moje oprogramowanie będzie dostępne 
w chmurze czy na pulpicie komputera? 

Oprogramowanie jest instalowane na komputerze 
użytkownika i nie jest hostowane w chmurze. 
Subskrypcja może jednak zawierać dostęp 
do wybranych usług w chmurze, które nie są 
zainstalowane na komputerze, jak np. przestrzeń 
dyskowa online Autodesk 360 czy Autodesk® 
Character Generator. Korzystanie z usług w chmurze 
będzie zatem wymagać dostępu do Internetu.  
Więcej informacji na temat tego rodzaju usług  
znajduje się tutaj.

Czy muszę być podłączony do Internetu,  
aby móc używać swojego oprogramowania?

Nie ma takiej potrzeby za każdym razem, jednak 
oprogramowanie będzie działać offline tylko przez 
30 dni. W trzydziestym dniu lub wcześniej konieczne 
będzie połączenie się z Internetem w celu walidacji 
licencji.  

Gdzie będą przechowywane moje pliki? 

Pliki i projekty są zapisywane lokalnie na komputerze 
użytkownika, dzięki czemu zachowuje on swoje dane.

Czy pliki utworzone  
w oprogramowaniu użytkowanym  
w ramach subskrypcji w jakikolwiek  

sposób różnią się od plików powstałych  
z wykorzystaniem opłaconej w całości  
licencji wieczystej?  

Nie ma żadnej różnicy pomiędzy plikami utworzonymi  
w oprogramowaniu dostępnym w ramach subskrypcji,  
a powstałymi w oprogramowaniu na pełnej licencji.  
Są one w 100% kompatybilne ze sobą. 

Kiedy rozpoczyna się bieg mojej 
subskrypcji?

Subskrypcja rozpoczyna się z momentem otrzymania 
wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia 
zamówienia. Przykładowo, jeśli zamówienie złożono  
w dniu 31 sierpnia, a jego potwierdzenie wpłynęło 
tego samego dnia, bieg subskrypcji rozpoczyna się  
31 sierpnia. 

Jakie korzyści niesie ze sobą wsparcie 
techniczne?

Zamawiając subskrypcję 3ds Max lub Maya użytkownik 
zyskuje dostęp do podstawowego wsparcia 
technicznego, które ułatwia szybkie rozwiązywanie 
występujących problemów. Dodatkowo dostępne 
są newslettery oraz komunikacja techniczna, które 
wspomagają pełne wykorzystanie możliwości 
oferowanych przez oprogramowanie. Użytkownik 
może również wybrać zaawansowaną pomoc 
techniczną zapewniającą nieograniczone, 
indywidualne, globalne wsparcie świadczone  
przez doświadczony zespół Autodesk. 

Dodatkowe pytania?   
Dowiedz się więcej.

MASZ PYTANIA?

My mamy odpowiedzi.
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