Autodesk®
Subscription

A legújabb a legjobb

Konkurens előny, amely mértékadó.
Az Autodesk® Subscription előfizetésével lépést tud tartani a piac új követelményeivel. Az előfizetéssel járó előnyök közé tartozik a magasabb
produktivitás, a költségtervezetek átláthatósága és az egyszerűsített rendszer, amely jegyzi a levédett tervek rendszerét. Az Autodesk
Suscription program a lehetővé teszi az felhasználóinak a hozzáférést a megvásárolt termékek legújabb változataihoz, azok frissített verzióihoz.
Az Autodesk vállalat szakértőinek segítségével és támog atásával hozzáférést biztosít az on-line elektromos tanfolyamaihoz, amelyek növelik
tudását és nem utolsó sorban hozzáférést biztosít széles körű exkluzív technológiákhoz és üzleti előnyökhöz.
A technológiák könnyű aktualizációja
Az egyik fő előnye az Autodesk Subscription előfizetésének a feljődő
technológiába fektetett invesztícióknak a védelme, valamint pozitív hatás
a piacképésségre – az előfizetéssel ugyanis a felhasználók hozzájutnak
a legújabb software-hez vagy egy program új verziójának megjelenésekor
az előfizető hozzájut egy saját másolathoz. Egyszerűbb már nem is lehetne.
Sőt csak az előfizetők használhatják a programok előző verzióit is, annak
ellenére, hogy az újabb változat is fel lett instalálva. Ez az előny kiiktatja
a problémákat és veszteségeket, amelyek a kulcsprogramok cseréjénél
általában előfordulnak.
Individuális hozzállás a vásárláskor
Kis vagy nagy vállalat? Egy vagy több száz licenc? A vállalat nagysága nem
számít, az Autodesk Subscription előfizetése mindenkinek segít abban,
hogy a software technológia aktualizációjakor pénzt spóroljon meg.
A legmegfelelőbb időpontja a az előfizetésnek egy újított verzió vagy
egy új termék megjelenése. Az Autodesk termékeiért az előfizetésnek
köszönhetően csak évente egyszer kell fizetni, de ha kihasználják a szerződés
aláírásakor a speciális ajánlatunkat, akkor akár két vagy három évre is
előfizethet. Az előfizetést bármikor ki lehet bővíteni egy újabb licencre. Egy
hosszabbtávú szerződés aláírásakor az egyes szabadosságok árai állandóak és
nem véltoznak esetleges áremeléskor.
On-line aplikáció az előfizetőknek
A belépőkóddal védett internetes Subscription Center program segít Önnek
az egyes aplikációk felújított verzióinak instalálásában és az arra történő
átállásban. A Subscription Center portál ajánlatában található egy eszköztár,
amely az információkat juttatja el az Autodesk Subscription előfizetőinek.
A felhasználó többek között itt szerzhet információt a programok új
verzióiról, felhasználhatja a kieglszítő szolgáltatásainkat, változtathat
a személyes adatain vagy informálódhat az exkluzív ajánlatainkkal, amelyek
kizárólag az előfizetőknek szólnak.
Az Autodesk szakértői támogatása
Az Autodesk vállalat célja a felhasználók munkájának meggyorsítása és
a felesleges kiadások és veszteségek megakadályozása. Annak ellenére, hogy
az Autodesk kizárólagos forgalmazói garantálják a támogatást, az Autodesk
Subscription előfizetői közvetlenül az Autodesk szakembereivel kerülnek
kapcsolatba. Az internetes Subscription Center vagy a Súgó segítségével

az Autodesk 2006-os programoktól kezdve a felhasználók közvetlenül az
Autodesk szakembereinek csoportjához fodulhatnak a technikai kérdéseikkel.
Az összes kérdés a vállalat technikusaihoz van átirányítva, akik az interneten
vagy elektromos postán keresztül megválaszolják azokat. A Subscription
Center internetes aplikáció tartalmaz továbbá egy eszköztárat a felhasználói
kérdések figyelemmel kísérésére és azok válaszaira. Az egyik nagy előnye
még, hogy a felhasználók és a szakemberek közötti komunikációba az
Autodesk kizárólagos forgalmazóit is be lehet vonni.
Elektromos továbbképző zanfolyamok
Az Autodesk Subscription előfizetésének további része az e-Learning
elektromos továbbképző tanfolyamok amelyek segítenek a felhasználók
tudásának fejlesztésében és a munka produktivitásának növelésében. Ezek
a tanfolyamok, amelyek figyelembe veszik a felhasználók időbeosztását
remek kiegészítők a további képzésekhez. Az e-Learning kurzusok rövid
interaktív leckékből állnak, amelyek a praktikus gyakorlásra fókuszálnak,
valamint az egyes Autodesk programok gyakorta használt feladaira.
A beépített eszköztár segítségével a felhasználó könnyen megállapíthatja
tudása szintjét és azokat a területeket, ahol még van hova fejlődnie.
Hozzáférni ezekhez az e-Learning tanfolyamokhoz a Subscription Center
aplikáción keresztül vagy az Autodesk 2006-os programaiból a menü Súgó
ajánlatában lehet.
Exkluzív információforrások
Az Autodesk Subscription program előfizetői automatikus hozzáférést
nyernek a technikai szakemberek információforrásaihoz és az Autodesk
termékeinek fejlesztőihez. Ez a lehetőség csupán aszoknak az Autodesk
felhasználóknak szól, akik a az Autodesk Subscriptiont is megvásárolták.
Az ebből származó előnyök szerteágazóak – az új technológiák internetes
megismerése egy speciális internetes prezentáció után, ahová csak
meghívott vendégek hivatalosak. Az Autodesk Subscription előfizetésével
a felhasználók automatikusan megkapják a kliens státuszt, amelyhez
maximális gondoskodás jár.
Vétel és további információk
Tartson lépést a legújabb iránnyal és rendelje meg az Autodesk termékek
licencét az Autodesk Subscription-nel együtt még ma. További információért
forduljon az Autodesk kizárólagos forgalmazójához vagy keresse fel a
www.autodesk.hu/subscription internetes oldalt.

10 ok, hogy miért válassza az Autodesk® Subscriptiont

1) A kiadások könnyű megtervezése
Az Autodesk Subscription előfizetésének előnyeit főleg az új
technológiák kiadásainak tervezésénél fogja díjazni. Az előfizetés
évente egyszer történik, hosszabbtávú szerződés esetében akár két
vagy három évre előre is meg lehet egyezni. Előnye ennek a valódi
kiadások átlátható terve, amelyekkel a kiadások tervezésénél stabilan
számíthat.
2) A programok aktualizációja
Az Autodesk Subscription előfizetésével új kapuk nyílnak meg Ön
előtt a programok legújabb verzióihoz és azok aktualizációjához,
amelyek a szerződés értelmében a megvásárolt termékhez tartoznak.
Az aktualizáció alatt az aplikációk új verziójának eljuttatását értjük,
ami amúgy csak fizetés ellenében járna. Egyes esetekben ezek az
aktualizációk az internetes oldalunkon is letölthetők.
3) Internetes támogatás
Az Autodesk vállalat internetes támogatása a leggyorsabb
és leghatékonyabb módja az Önök technikai kérdéseinek
megválaszolására. Az interaktív kommunikáció az Autodesk vállalat
szakembereivel közvetlenül a programkészítői részlegből meggyorsítja
az Ön munkáját és a minimálisra csökkenti a felesleges kiadásokat. Ezen
kívül az Önök kérdéseiről automatikusan informálva lehet a kizárólagos
forgalmazó is, aki átnézi a kérdéseket anélkül, hogy Önnek az
aktualizációval kellene foglalkozni.
4) e-Learning elektromos továbbképző tanfolyamok
Az e-Learning elektromos továbbképző tanfolyamok interaktív leckék,
amelyek az Autodesk termékeivel történő munka hatékonnyá tételére
irányulnak. Az összes lecke, melyek midegyike 15-30 perces, átlátható
katalógusba van rendezve. A leckék része a praktikus szituációk
gyakorlása, amelyekhez szimuláció is tartozik. Az ott lévő tesztek
kitöltésével a felhasználók megtudhatják, hogy mely területeken van
szükségük még tökéletesíteni a tudásukat.

6) Individuális hozzállás a vásárláskor
Az Autodesk termékeinek előfizetői fizethetnek évente egyszer, vagy
kihasználhatják a speciális ajánlatunkat a szerződés aláírásakor és
előfizethetnek két vagy három évre előre. Az előfizetést bármikor lehet
bővíteni további termékekkel. Hosszútávú szerződés esetében az egyes
termékek licenciójának ára nem változik.
7) Egyszerűsített licenció
Az Autodesk Subscription előfizetése előnyös módja a software
licencek karbantartásának a software beszerzésétől és instalációjától az
újabb verzióra történő átállásig. A licenc karbantartása, az elektromos
továbbképző tanfolyamok és az internetes támogatás közvetlenül az
Autodesk vállalat szakemberei által történik.
8) Subscription Center aplikáció
A Subscription Center internetes portálhoz csak azon felhasználóknak
van hozzáférésük, akik megvásárolták az Autodesk Subscriptiont.
Ez a program lehetővé teszi az információ eljutását az Autodesk
Subscription előfizetőihez és a licenccel történő munka
egyszerűsítésére szolgál. A Subscription Center portál része egy
eszköztár, amely segítségével pl. megújíthatja a szerződést vagy
hozzáadhat egy újabb felhasználót.
9) Az információ elérése
Az Autodesk Subscription előfizetése lehetővé teszi az Autodesk
szakembereinek elérését. Exkluzív internetes konferencia, továbbképzés
és más lehetőségek által a felhasználók kommunikálhatnak azokkal az
emberekkel, akik a termékek fejlesztéséért felelnek.

5) Lehetőség a régebbi verziókkal való munkára
Kizárólag az előfizetőknek van lehetőségük arra, hogy legálisan is
tovább dolgozhassanak a prgramok régebbi verzióival az új verzió
instalációja után is. Ezáltal megszűnik az a kellemetlen időszak, amelyik
jellemző az újítások instalációja és az implementációja után.

10) A bétaverzió tesztelőinek csoportjába tartozás
Mint az Autodesk Subscription előfizetője, automatikus lehetőséget
kap a termékek bétaverziójának tesztelésére. Legyen Ön is az egyike
azoknak, akik kipróbálhatják a legújabb termékeket és ossza meg
benyomásait az Autodesk vállalat fejlesztőivel jóval a program piacra
kerülése előtt. Az Ön megjegyzései segítenek abban, hogy az új
programok úgy legyenek kifejlesztve, hogy azok kielégítsék az Ön
jelenlegi igényeit. Az Autodesk Subscription előfizetői közvetlenül
befolyásolhatják a programok jövőjét és a az Autodesk vállalat
szakembereivel egyetemben részt vehetnek a világszerte elterjedt
programok fejlesztésében.
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