
Výhody předplatného
Získejte při přechodu na předplatné více výhod, 
včetně okamžitého přístupu k nejnovějším 
technologiím a funkcím, které šetří váš čas. 

Předplatné Trvalá licence  
s plánem údržby Trvalá licence

Aplikace v sadě

Desktopový software ü ü ü

Webová aplikace ü - -

Mobilní aplikace ü - -

Funkce pro spolupráci

Ukládání pro webovou a mobilní aplikaci ü ü* -

Sdílené pohledy ü - -

Funkce správy softwaru

Přístup k nejnovějšímu softwaru a aktualizacím ü ü -

Stažení softwaru ü ü -

Oprávnění k použití předchozích verzí ü ü -

Zprávy o kreditech pro cloud ü ü -

Aktivace a přístup k softwaru na základě 
přihlášení ü - -

Možnost zabezpečení pomocí dvoufaktorového 
ověřování ü - -

Flexibilní období ü - -

*K dispozici pro verze AutoCAD 2019 a novější



Předplatné Trvalá licence  
s plánem údržby Trvalá licence

Možnosti technické podpory

Web Autodesk Knowledge Network ü ü ü

Podpora v komunitním fóru ü ü ü

Webová/e-mailová podpora ü ü -

Telefonická podpora ü - -

Pomoc prostřednictvím vzdálené plochy ü - -

Přečtěte si další informace o speciální nabídce přechodu na předplatné pro zákazníky 
využívající plán údržby.
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