
Kolekcje branżowe Autodesk 
 

— Często zadawane pytania  
W tym dokumencie zebrano odpowiedzi na często zadawane pytania 

dotyczące zbliżającego się wprowadzenia nowych kolekcji 

branżowych Autodesk.  
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Przegląd kolekcji branżowych Autodesk 
 

1.1 Czym jest kolekcja branżowa? 

Kolekcja branżowa Autodesk to najwygodniejszy i najbardziej elastyczny sposób uzyskania 

dostępu do bogatego zestawu najważniejszych programów Autodesk używanych w konkretnej 

branży. Dostępne będą subskrypcje następujących kolekcji: 

 

 architektura, inżynieria i budownictwo; 

 projektowanie produktów; 

 media i rozrywka.  
 

1.2 Jakie są najważniejsze korzyści związane z subskrybowaniem kolekcji branżowej Autodesk? 

Kolekcje branżowe Autodesk dają klientom liczne korzyści: 

 

 dostęp do bogatego zestawu kluczowych programów Autodesk używanych w branży 

klienta, który z biegiem czasu będzie dodatkowo rozwijany i ulepszany; 

 bieżący dostęp do najnowszych wersji i udoskonaleń oprogramowania; 

 elastyczne okresy licencjonowania (miesięczny, kwartalny, roczny, wieloletni); 

 dostępność licencji zarówno dla jednego użytkownika (indywidualnych), jak i dla wielu 

użytkowników (udostępnianych);  

 prawa do korzystania z wcześniejszych wersji;  

 uprawnienia do użytkowania na całym świecie podczas podróży;  

 dostęp do dodatkowych usług w chmurze; 

 pomoc techniczna;  

 narzędzia administracyjne. 
 

1.3 Jakie oprogramowanie i usługi w chmurze wchodzą w skład kolekcji branżowych?* 

W ramach kolekcji branżowych dostępne są następujące programy i usługi  

w chmurze: 

 
* Zawartość poszczególnych kolekcji branżowych może od czasu do czasu być modyfikowana przez 

Autodesk. 



1.4 Co zrobić, jeśli potrzebuję produktu nieobjętego posiadaną kolekcją branżową?  

Zawsze istnieje możliwość subskrybowania dodatkowych produktów indywidualnych 

odpowiadających specjalistycznym potrzebom, na przykład narzędzi do symulacji, zarządzania 

danymi itp.  

1.5 Czym kolekcje branżowe różnią się od pakietów Design Suite i Creation Suite? 

Kolekcje branżowe mają liczne zalety w porównaniu z pakietami Design Suite i Creation Suite: 

 

Większa wartość: Kolekcje branżowe obejmują produkty o wartości znacznie wyższej niż  

w przypadku pakietów w wersjach Premium, a są oferowane w bardzo konkurencyjnej cenie. 

 

Ciągłe ulepszanie: Kolekcje branżowe będą ciągle rozwijane, aby dawały dostęp do najnowszych 

aplikacji i usług w chmurze, dostarczając przy tym ulepszone procesy dopasowane do 

zmieniających się potrzeb biznesowych. Nie musisz już czekać na doroczną premierę nowej  

wersji — teraz możesz korzystać z najnowszych technologii, gdy tylko się pojawią, a dzięki temu 

skutecznie reagować na zmieniające się wymagania prowadzonej działalności.  

 

Większa elastyczność i wybór: Subskrypcje kolekcji branżowych będą dostępne w wersjach dla 

jednego lub wielu użytkowników i kilku różnych okresach, pozwalając klientom dobrać kombinację 

najlepiej dopasowaną do potrzeb biznesowych. Obecne subskrypcje pakietów Design Suite  

i Creation Suite są dostępne tylko z dostępem dla jednego użytkownika. 

 

Więcej usług w chmurze: W porównaniu z pakietami Design Suite i Creation Suite dostępnych 

będzie więcej usług w chmurze, co oznacza więcej okazji do wykorzystania ich mocy obliczeniowej.  

 

W przypadku subskrybowania kolekcji z dostępem dla wielu użytkowników dodatkowo będzie 

możliwe dzielenie dostępu do usług w chmurze, podczas gdy posiadacze pakietów są obecnie 

ograniczeni do jednego nazwanego użytkownika na każdą usługę w chmurze.  

 

Uproszczony podział na produkty: Ułatwiliśmy wybranie najbardziej odpowiedniej propozycji. Nie 

trzeba już zapoznawać się z zawartością wielu dostępnych pakietów, a następnie jeszcze wybierać 

poziomu (Standard, Premium lub Ultimate) — teraz wszystkie niezbędne narzędzia są zebrane  

w trzech kolekcjach branżowych: 

 Kolekcja z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa 

 Kolekcja z zakresu projektowania produktów 

 Kolekcja z zakresu mediów i rozrywki 

  



Ceny i dostępność  

2.1 Ile będzie kosztować taka kolekcja branżowa? 

Przykładowe ceny kolekcji branżowych można znaleźć na stronie Autodesk.pl. Informacje  

o ostatecznych cenach można uzyskać od Autoryzowanego Sprzedawcy Autodesk lub 

przedstawiciela handlowego Autodesk.  

2.2 Jak subskrybować kolekcję branżową Autodesk? 

Poniższa tabela przedstawia dostępne opcje subskrypcji i metody zakupu subskrypcji.  

 

 
Sprzedawca Autodesk  

Sklep internetowy 

Autodesk  

 dostęp dla jednego 

użytkownika 

dostęp dla wielu 

użytkowników 

dostęp dla jednego 

użytkownika 

Miesięczna (1 miesiąc)    

Kwartalna (3 miesiące)    

Roczna (12 miesięcy)    

Wieloletnia  

(24 lub 36 miesięcy) 
   

2.3 Jakie opcje licencjonowania kolekcji branżowych będą dostępne? 

Autodesk oferuje opcje wymienione poniżej, umożliwiając klientom wybranie rozwiązania najlepiej 

dopasowanego do potrzeb. 

 

 Dostęp dla jednego użytkownika 

Licencje, które są przypisane 

do jednego użytkownika i nie mogą 

być udostępniane innym 

Dostęp dla wielu 

użytkowników 

Licencje, które mogą być 

udostępniane na serwerze 

sieciowym 

Typ użytkownika Indywidualni użytkownicy Zespoły 

Licencja udostępniana Nie Tak 

 

Przełączanie subskrypcji  
 

3.1 Czy będę mieć możliwość przełączenia dotychczasowej subskrypcji na subskrypcję kolekcji 

branżowej? 

Tak, zapewnimy możliwość wygodnego przejścia z posiadanych subskrypcji na subskrypcję 

kolekcji branżowej.  

 

3.2 Czy w okresie subskrypcji będę mieć możliwość zmiany kolekcji branżowej?  

Tak, od października 2016 r. będzie dostępna możliwość zmiany kolekcji podczas okresu 

subskrypcji. 

 

 

http://www.autodesk.com/collections
http://www.autodesk.pl/resellers/locate-a-reseller
http://www.autodesk.pl/resellers/locate-a-reseller
http://www.autodesk.com/store
http://www.autodesk.com/store


3.3 Jakie będę mieć opcje przejścia na kolekcję branżową? 

Planujemy stworzyć możliwość wygodnego przełączenia subskrypcji rocznej, dwuletniej lub 

trzyletniej w okresie subskrypcji w następujących konfiguracjach:  

 

Z: Na: 

Indywidualnego produktu  Kolekcję branżową  

Design Suite lub Creation Suite Kolekcję branżową  

Szczegółowe informacje na temat przełączania subskrypcji będą publikowane w miarę 

udostępniania.  

 

3.4 Czy będę mieć możliwość przejścia z licencji wieczystej z planem obsługi na kolekcję branżową? 

Nie, przejście z licencji wieczystej z planem obsługi będzie możliwe dopiero w późniejszym 

terminie.   

3.5 Ile będzie kosztować przełączenie? 

Przełączenie z pakietu Design Suite lub Creation Suite na poziomie Premium lub Ultimate na 

kolekcję branżową będzie bezpłatne* do końca bieżącego okresu subskrypcji. W pozostałych 

przypadkach należna będzie jedynie przybliżona różnica w cenie obu subskrypcji, przeliczona 

proporcjonalnie według pozostałego okresu subskrypcji.  

*Z wyjątkiem AutoCAD Design Suite Premium/Ultimate 

Użytkowanie i pomoc techniczna 

4.1 Czy muszę pobierać całą kolekcję branżową? 

Nie, nie ma konieczności pobierania całej kolekcji branżowej. Można wybrać potrzebne produkty 

dostępne w ramach kolekcji, a następnie pobrać je i zainstalować w dowolnych kombinacjach  

i w dowolnej chwili.  

4.2 Czy będę potrzebować połączenia z Internetem do zainstalowania i aktywowania kolekcji 

branżowej? 

Połączenie z Internetem jest konieczne do początkowego pobrania oprogramowania z portalu 

Autodesk Account i do aktywowania każdej subskrypcji kolekcji branżowej. 

4.3 Czy będę potrzebować połączenia z Internetem, aby używać kolekcji branżowej? 

W poniższej tabeli zestawiono wymagania względem połączenia z Internetem dla różnych typów 

oprogramowania i usług w ramach kolekcji branżowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oprogramowanie komputerowe: Usługi w chmurze 

dostęp dla jednego 

użytkownika 

dostęp dla wielu 

użytkowników 

 

 

Po początkowej aktywacji 

każdy użytkownik musi 

połączyć się z Internetem co 

najmniej raz na 30 dni. 

 

Dostęp do Internetu nie jest 

wymagany. 

Dostęp do usług w chmurze 

zawsze wymaga połączenia  

z Internetem. 

4.4 Jakie mam opcje w przypadku ograniczonego dostępu do Internetu lub braku dostępu? 

Jeśli dostęp do Internetu jest ograniczony, warto rozważyć subskrybowanie kolekcji branżowej  

z dostępem dla wielu użytkowników. Opcja ta nie wymaga dostępu do Internetu, ponieważ licencje 

są przechowywane i aktywowane na sieciowym serwerze licencji. Szczegółowe informacje zawiera 

temat Administrowanie licencjami sieciowymi. 

4.5 Czy mogę korzystać z kolekcji branżowej na dowolnym komputerze, do którego się zaloguję? 

Tak, po zalogowaniu się można używać dowolnego komputera należącego do właściciela licencji 

lub dzierżawionego przez niego, o ile jest na nim zainstalowane oprogramowanie z kolekcji 

branżowej.  

4.6 Czy kolekcji branżowej zainstalowanej na jednym komputerze może używać wiele osób? 

Tak, na jednym komputerze może logować się i korzystać z zainstalowanej na nim kolekcji 

branżowej wielu użytkowników (pod warunkiem używania własnych, unikalnych identyfikatorów). 

Choć można korzystać z kolekcji branżowej na wspólnym komputerze, unikalny identyfikator 

logowania subskrypcji jest przypisany do konkretnego użytkownika i nie należy go udostępniać 

innym.  

 

4.7 Czy kolekcja branżowa będzie obejmować prawa do korzystania z poprzednich wersji? 

Tak, będą dostępne wszystkie kwalifikujące się poprzednie wersje poszczególnych produktów 

wchodzących w skład subskrybowanej kolekcji branżowej. Dowiedz się więcej o prawach do 

korzystania z poprzednich wersji. 

4.8 Jakiej pomocy technicznej mogę się spodziewać w przypadku kolekcji branżowej? 

Pomoc techniczna do kolekcji branżowych będzie oferowana w podobnym zakresie, co  

w przypadku obecnej oferty. Dowiedz się więcej o opcjach pomocy technicznej Autodesk.  

Zarządzanie oprogramowaniem  

5.1 Czy mogę dopasować okresy subskrypcji kolekcji branżowych do innych subskrypcji lub 

planów obsługi? 

Tak, okres umowy subskrypcji nowej kolekcji branżowej można dopasować do daty zakończenia 

obecnej umowy z odpowiednim wyrównaniem opłat. Opcja dopasowania okresu subskrypcji jest 

dostępna jedynie w przypadku zakupu u sprzedawcy Autodesk (niedostępna w sklepie 

internetowym Autodesk). 

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/network-license-administration
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/find-your-eligibility-for-previous-versions/subscription-previous-use
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/find-your-eligibility-for-previous-versions/subscription-previous-use
http://www.autodesk.com/support-offerings/overview


5.2 Czy licencje można udostępniać?  

Tak, jeśli potrzebna jest możliwość dzielenia licencji przez wielu użytkowników, należy wybrać 

subskrypcję z opcją dostępu dla wielu użytkowników. Więcej informacji na temat opcji dostępu dla 

jednego użytkownika i wielu użytkowników zawiera odpowiedź na pytanie 2.5. 

5.3 Czy korzystanie z kolekcji branżowej wymaga przypisywania użytkowników? 

Konieczność przypisywania nazwanych użytkowników zależy od wybranego typu dostępu.  

 

 

 

Czy konieczne 

przypisanie 

użytkowników? 

Dostęp dla jednego użytkownika Dostęp dla wielu 

użytkowników 

Oprogramowanie 

komputerowe  
Tak Nie 

Usługi w chmurze Tak Tak 

 

Więcej informacji o zarządzaniu użytkownikami i uprawnieniach. 

5.4 Mamy wykupiony dostęp dla wielu użytkowników. Ilu użytkowników możemy przypisać do 

usług w chmurze? 

Do każdej z usług w chmurze dostępnych w subskrybowanej kolekcji branżowej z dostępem dla 

wielu użytkowników można przypisać trzech (3) nazwanych użytkowników. 

5.5 Czym są jednostki chmury? 

Jednostki chmury to jednostki pomiarowe pozwalające na realizację niektórych zadań, takich jak 

renderowanie lub symulowanie w środowisku chmurowym za pomocą usług Autodesk w chmurze. 

Dowiedz się więcej na temat jednostek chmury. 

5.6 Czy mogę nadal korzystać z istniejącego środowiska licencji sieciowych i narzędzi do jego 

obsługi? 

Tak, nadal będzie można korzystać z istniejącego środowiska licencji sieciowych oraz posiadanych 

narzędzi. Nie są wymagane nowe serwery ani narzędzia do zarządzania licencjami sieciowymi. 

5.7 Czy aktualizacje oprogramowania będą instalowane automatycznie?  

Nie. Aplikacja pulpitu Autodesk będzie przekazywać powiadomienia o nowych wersjach 

udostępnionych przez Autodesk, ale decyzja o zainstalowaniu aktualizacji oraz czasie i zakresie 

instalacji należy do klienta.  

Administracja publiczna 

6.1 Czy kolekcje branżowe będą dostępne dla klientów z administracji publicznej?  

Tak, kolekcje branżowe będą dostępne dla klientów z administracji publicznej.  

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/user-management
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/subscription/cloud-services/autodesk-360-cloud-credits-faq


Edukacja  

7.1 Czy kolekcje branżowe będą dostępne dla klientów z instytucji edukacyjnych?  

Kolekcje branżowe są przeznaczone tylko dla klientów komercyjnych. Kwalifikujące się instytucje 

akademickie oraz ich studenci i personel mogą jednak korzystać z bezpłatnych licencji 

edukacyjnych na programy oferowane w kolekcjach branżowych. Aby uzyskać dodatkowe 

informacje, odwiedź stronę http://www.autodesk.com/education/free-software/all.  

Informacje o wersjach testowych 
8.1 Skąd wziąć wersję testową produktów dostępnych w kolekcji branżowej?  

Już teraz można wypróbować dowolny z produktów, które będą dostępne w kolekcjach 

branżowych.  

Wystarczy przejść na stronę wersji testowych produktów w witrynie Autodesk.pl, wybrać 

odpowiedni produkt i pobrać bezpłatną wersję testową.  

http://www.autodesk.com/education/free-software/all
http://www.autodesk.pl/products

