A 10 legfőbb érv, amiért érdemes Autodesk Subscription előfizetővé válni
1.

Előre kiszámítható költségvetés
 z Autodesk Szoftverkövetési programnak köszönhetően az ügyfelek technológiai beruházásokra szánt költségvetése egyenletes és rendszeres. A Szoftverkövetést program előfizetési díjának
A
befizetése évenként esedékes, de amennyiben az ügyfél számára előnyösebb, úgy két vagy három évre is előfizetheti a Szoftverkövetést. Így hatékonyabban tervezhető a költségvetés, és ezek
a díjak költségként elszámolhatók.

2.

Technológia frissítések
A szerződés érvényességi ideje alatt az Autodesk Szoftverkövetési szerződéssel rendelkező ügyfeleinek minden olyan szoftverfrissítés és technológiai módosítás rendelkezésére áll,
amelyekkel a termék fejlesztésre kerül, azon Autodesk Szoftverkövetési program keretén belül, amelyre az előfizetés vonatkozik. A frissítés a szoftver olyan ipari verziója, amely bővíti vagy
fejlettebbé teszi az eredeti szoftvert, és normál esetben ezért az Autodesk díjat számít fel. Némely termék esetében a frissítés egyszerűen letölthető a weboldalról.

3.

Webes támogatás
 z Autodesk közvetlen, internetes támogatása gyors és átfogó válaszokat ad a feltett műszaki kérdésekre és ily módon segíti az ügyfeleket abban, hogy  minél jobban hasznosíthassák
A
az Autodesk szoftverekre fordított befektetéseit. Az Autodesk szakértőivel létesített közvetlen interaktív kapcsolat növeli az ügyfelek munkájának a hatékonyságát és lehetővé teszi
a költséges leállások megelőzését. Az ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy a viszonteladóktól folyamatos, automatikus tájékoztatást kérjenek az aktuális Autodesk megoldásokról és
terméktámogatásokról. Továbbá nincs szükség jegyzetek készítésére a támogatásokról, és arra sem, hogy megőrizzék az e-mailes információcserét. Mindezt az Autodesk végzi helyettük.

4.

E-learning (Elektronikus oktatás)
 z elektronikus oktatás interaktív feladatok megoldásán alapszik, az Autodesk több termékére vonatkozóan. Ezeket az oktatásokat az ügyfél a saját időbeosztásának megfelelően ütemezheti
A
be. A leckék 15-30 perc időtartamúak és olyan életszerű gyakorlatokat tartalmaznak, amelyeknél a szoftveralkalmazások helyett próbafeladatokat kell megoldani. A felhasználók számára
segítséget nyújt az a beépített funkció, amellyel azonosíthatók a munkavégző gyenge pontjai, és ez alapján a program olyan leckéket javasol, amelyek a felhasználó részére a legtöbb ismeretet
nyújtják.

5.

Előző verziók rugalmas felhasználása
 sak a Szoftverkövetéssel rendelkező ügyfeleknek van lehetőségük a korábban megvásárolt szoftver további, legális módon történő használatára, még az új termék telepítése, vagy frissítése
C
után is. Így a lehető legkisebb mértékűre csökkenthetők az új szoftver telepítése és bevezetése során felmerülő problémák.

6.

Rugalmas beszerzés
 Szoftverkövetési program keretén belül a termékek egyéves időtartamra vásárolhatók, illetve két- és hároméves időtartamra, árengedmény érvényesítésének a lehetőségével.
A
A Szoftverkövetés előfizetői bármikor új licencet vásárolhatnak a meglévőkhöz és a többéves szerződések védelmet jelentenek az ügyfelek részére az áremelkedéssel szemben.

7.

Egyszerűsített szoftver-nyilvántartás
 z Autodesk Szoftverkövetés leegyszerűsíti a szoftver-nyilvántartását a vásárlástól a telepítésen át, egészen a frissítésig. Az ügyfeleink szerződését, licencét, az elektronikus oktatást és az
A
Internetes támogatást a szerződés aláírója és a szoftver-koordinátorok központilag kezelik.

8.

Subscription Center (Szoftverkövetési Központ)
 Subscription Center az Autodesk Szoftverkövetéssel rendelkező ügyfelek részére nyújtott on-line alkalmazás, amely a Szoftverkövetési szerződések kezelésére és nyilvántartására szolgál.
A
Ez az on-line eszköz egyszerű és hatékony licenc-kezelését biztosít ügyfeleink részére. A Subscription Center számos exkluzív elemet tartalmaz, egyszerűbbé teszi a szerződések megújítását  
és segíti a felhasználók programokhoz való csatlakozását.

9.

Exkluzív kapcsolattartás
 z Autodesk Szoftverkövetés lehetővé teszi az ügyfeleink részére az Autodesk műszaki szakembereivel történő közelebbi kapcsolattartást, kizárólag a Szoftverkövetéssel rendelkezők
A
számára létesített eszközsor révén. Az exkluzív, interneten történő információküldés, az oktatási lehetőségek és a „VIP”-hozzáférés lehetővé teszik az Autodesk Szoftverkövetéssel
rendelkező ügyfeleink részére a szoftverfejlesztő szakemberekkel történő kapcsolattartást.

10. Gazdaságosság
Amennyiben az ügyfél az általa használt Autodesk termékeket frissíteni kívánja, a Szoftverkövetés segítségével költséget takaríthat meg. Függetlenül attól, hogy az ügyfél a termékfrissítést
(upgrade-t) évente, két-, vagy háromévenként hajtja végre, az előfizetés idővel mindenképpen költségmegtakarítást jelent a felhasználó számára.
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