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İhtiyaçlarım...

Atodesk tasarım ve yazılım suitelerinin kalıcı lisans satışları 
31 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla sona eriyor ve abonelik modeline geçiliyor.

 

31 TEMMUZ TARİHİNDEN ÖNCE KALICI LİSANSINIZI
BİR BAKIM ANLAŞMASI İLE BİRLİKTE SATIN ALIN AUTODESK ÜRÜNLERİNE ABONE OLUN

Bütçeniz, çalışanlarınız ve projeleriniz için en doğru seçimi yapmanın tam zamanı. Autodesk ürünlerine abone olarak 
en güncel sürümleri kullanın, esnek lisanslama avantajlarından faydalanın ve teknik destek erişimine sahip olun.

http://www.autodesk.com.tr/campaigns/abonelik
.

Hangi ürünlerin bu değişiklikten etkilendiğini görmek için:

http://www.autodesk.com.tr/products/perpetual-licenses#suite

Suite kalıcı lisansını 
bir bakım anlaşması ile birlikte satın alın Autodesk ürünlerine abone olun

1Autodesk abonelik Hüküm ve Koşulları’nı inceleyiniz: 
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-subscription-terms-and-conditions

Nelere dikkat etmeliyim?

Seçeneklerim neler?

Detaylarıyla seçenekleriniz

İhtiyacınız doğrultusunda bu iki seçeneği aynı anda da kullanabilirsiniz

Şimdi kalıcı lisansınızı bakım anlaşması ile birlikte satın alarak değişimden etkilenmeyin ve bakım anlaşmanız 
aktif kaldığı sürece en güncel sürüme sahip olmaya devam edin.

Avantajlar

Güncel yazılım

Esnek lisanslama:

(Ev Kullanım Hakları, Önceki Sürümleri Kullanım 

 1)

Ek bulut ve yazılım hizmetleri

Teknik destek

Yönetimsel araçlar

Seçenekler

Çok yıllık seçenekler

Kullandığın süre kadar öde avantajı

Çok kullanıcılı seçenekler

BAKIM 
ANLAŞMASI

ÜRÜNLERİNE 
ABONE OLUN

TEMMUZ

2016

Autodesk lisanslama modeli değişiyor!

Yazılımlara uzun süreli ihtiyacı 
olan, büyümeyi hedefleyen ve 
bakım anlaşmasına sahip bir 
kullanıcısınız

Şirketiniz, yazılım satın 
almalarını gider olarak 
tahsis ediyor

Şirketinizin nakit sınırlaması 
var, proje bazlı yazılımlara 
ihtiyacı var ve geçici 
eleman çalıştırıyor

Yazılımınızın daima 
en güncel sürümünü 
kullanmak ve teknik 
destek almak 
istiyorsunuz

Yurtdışında çalışması 
gereken ve yazılımları 
yurtdışında kullanması 
gereken çalışanlarınız var

Yazılım giderlerini 
projeye bağlamak 
istiyorsunuz

Yazılım yatırım bütçesi çok 
yüksek olmayan, yeni veya bakım 
anlaşmasına sahip olmayan 
mevcut Autodesk kullanıcısısınız

Yazılımınızın daima en güncel sürümünü kullanabilmek için 
kalıcı lisansınıza bir bakım anlaşması ekleyin. Çok yıllık bir 

bakım anlaşması ile yazılım maliyetini sabitleyin.

Kalıcı lisans satın almak yerine, düşük giriş maliyeti ile ürünlere 
abone olun. Çok yıllık (2 yıllık, 3 yıllık) dönemler ve çok 

kullanıcılı şekilde abone olabilirsiniz.

Hakları, Global Seyahat Kullanım Hakları

31 Temmuz tarihinden önce 
kalıcı lisansınızı bir bakım 

anlaşması ile birlikte satın alın.

En son sürümleri 
kullanabilmek için Autodesk 

ürünlerine abone olun.

31 Temmuz tarihinden önce kalıcı lisansınızı 
bir bakım anlaşması ile birlikte satın alın ve 

Autodesk ürünlerine abone olun.


