
Az előfizetés előnyei
Az előfizetésre való áttéréssel még több 
szolgáltatást kap, és többek közt azonnal 
hozzáférhet a legújabb technológiákhoz és 
időtakarékos szolgáltatásokhoz. 

Előfizetés
Állandó licenc  

Maintenance Plan 
követéssel

Állandó licenc

A tartalom részét képező alkalmazások

Asztali szoftver ü ü ü

Webes alkalmazás ü - -

Mobil alkalmazás ü - -

Csoportmunka-szolgáltatások

Mentés a webre és mobil eszközökre ü ü* -

Megosztott nézetek ü - -

Szoftverfelügyeleti képességek

Hozzáférés a legújabb szoftverekhez és 
frissítésekhez ü ü -

Szoftverletöltések ü ü -

Korábbi verziók használatának joga ü ü -

Felhőpontjelentések ü ü -

Bejelentkezésalapú szoftveraktiválás és 
-hozzáférés ü - -

Kéttényezős hitelesítési biztonsági beállítások ü - -

Rugalmas időtartamok ü - -

*Az AutoCAD 2019 és újabb verziókhoz elérhető



Előfizetés
Állandó licenc  

Maintenance Plan 
követéssel

Állandó licenc

Technikai támogatási lehetőségek

Autodesk Knowledge Network ü ü ü

Közösségi fórumos támogatás ü ü ü

Webes/e-mailes támogatás ü ü -

Telefonos támogatás ü - -

Távoli asztalos segítségnyújtás ü - -

További információk a kizárólag a Maintenance Plan követéssel rendelkező ügyfelek számára 
elérhető Előfizetésre váltási ajánlatról.
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