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Genel Bakış 
 

1.1 Ne değişiyor? 

31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Autodesk, Design & Creation Suite Ürünlerinin 

satışına son verecek (önceden açıklanan kalıcı Suite lisanslarının satışına son 

verilmesinin yanı sıra yeni abonelikler).  

 

Bu değişiklik şu paketleri etkilemektedir: 

Autodesk® 3ds Max® Entertainment Creation Suite 

Autodesk® Building Design Suite  

Autodesk® Entertainment Creation Suite 

Autodesk® Factory Design Suite  

Autodesk® Infrastructure Design Suite  

Autodesk® Maya Entertainment Creation Suite  

Autodesk® Plant Design Suite  

Autodesk® Product Design Suite  

Revit® Collaboration Suite 

 

İstisnalar: Tek kullanıcı erişimine sahip yeni abonelikler için aşağıdaki Suite ürünlerinin satışı 31 

Ocak 2017 tarihinden itibaren sona erecek. 

 

AutoCAD® Inventor® LT Suite 

AutoCAD® Revit® LT Suite 

Structural Fabrication Suite 

MEP Fabrication Suite  

 

1.2 Autodesk neden Design & Creation Suite Ürünlerinin satışını sonlandırıyor? 

Sizin ve çalışma şeklinizin hızla değiştiğini ve bunun da kullandığınız araçların ve 

yazılımları satın alma ve kullanma yollarınızı değiştirdiğini öğrendik. Autodesk, değişen 

ihtiyaçlarınıza daha iyi uymak üzere yazılım çözümlerini daha esnek ve basitleştirilmiş bir 

yolla sunabilmek amacıyla Design & Creation Suite uygulamalarının satışına son veriyor.  

 

1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren size istediğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz Autodesk 

yazılımlarına erişmeniz için yeni bir yol sunan sektörel çözüm paketlerini uygulamaya 

koyacak ve böylece, daha fazla değer, daha çok esneklik ve basitleştirilmiş bir müşteri 

deneyimi sağlayacağız. Sektörel çözüm paketleri ile Design & Creation Suite arasındaki 

farklar hakkında daha fazla bilgi edinin. 

 

1.3 Design & Creation Suite'in satın alınabileceği son tarih ne zaman? 

31 Temmuz 2016, Design & Creation Suite'i satın alabileceğiniz veya bunlara abone 

olabileceğiniz son tarih olacak.  



İstisnalar: Tek kullanıcı erişimine sahip yeni abonelikler için aşağıdaki Suite ürünlerinin satışı 31 

Ocak 2017 tarihinden itibaren sona erecek.  

 

AutoCAD® Inventor® LT Suite 

AutoCAD® Revit® LT Suite 

Structural Fabrication Suite 

MEP Fabrication Suite  

 

1.4 Bu genel bir değişiklik mi? 

Evet, Design & Creation Suite satışına dünya çapında son veriliyor; bazı ülkelerde satış 

zaten sonlandırıldı. 

 

1.5 Autodesk bu geçiş sürecinde bana ne gibi kolaylıklar sağlayacak? 

Bu geçiş sürecini mümkün olduğunca sorunsuz hale getirmek için size aşağıdaki konularda yardım 

ediyoruz:  

 

Plan 

Seçeneklerin değerlendirilmesi ve plan yapılabilmesi için size zaman vermek amacıyla değişiklikleri 

mümkün olduğunca erken bildiriyoruz. 

 

Erişim 

Suite aboneleri, aboneliklerini yeniledikleri sürece abonelik avantajlarına erişmeyi 

sürdürebilecekler.  

 

Bir bakım anlaşması uyarınca Suite ürünleri kalıcı lisanslarına sahip müşteriler bakım 

anlaşmalarını yeniledikleri sürece sahip oldukları avantajlara erişebilecekler. 

 

Geçiş 

Dilerseniz Autodesk, mevcut aboneliğinizi Ekim 2016'da bir Sektörel çözüm paketi aboneliğine 

geçirmeniz için size kolay bir yol sunacak. 

 

Bu beni nasıl etkileyecek? 
 

Aboneler için 

2.1 Bu değişiklik mevcut Suite aboneliğimi etkileyecek mi? 

Hayır, 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren, Suite aboneliğinizi yenilediğiniz sürece 

yazılımınızı kullanmaya ve destek ve avantajlardan faydalanmaya devam edebilirsiniz. 

 

 

 



Bakım anlaşması bulunan müşteriler için  

2.2 Bu değişiklik bir bakım anlaşmasına bağlı kalıcı Suite lisanslarımı etkileyecek mi? 

Hayır, bakım anlaşmanızı yenilediğiniz sürece destek almaya ve avantajlardan 

yararlanmaya devam edeceksiniz.  

Seçeneklerim neler? 
 

3.1 Şu an ile sektörel çözüm paketlerinin sunulacağı zaman arasındaki satın alma 

seçeneklerim neler?  

Sektörel çözüm paketleri sunulana kadar şunları yapmanızı öneririz:  

 

Bir Design & Creation Suite'e veya Bağımsız Ürüne Abone Olmayı 

 

Yıllık veya çok yıllık abonelik  

Bir Design & Creation Suite'e güvenle yıllık veya çok yıllık temelde abone olun ve 

daha sonra bir sektörel çözüm paketi aboneliğine geçiş esnekliğine sahip olun. 

Daha fazla bilgi için Aboneliğinizi Değiştirme başlıklı bölüme bakın.  

 

Üç aylık abonelik  

Şu an ile çözüm paketi sunulacağı zaman arasındaki ihtiyaçlarınızı desteklemek için 

kısa dönemli bir abonelik edinin, sonra 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren herhangi 

bir zamanda sektörel çözüm paketine abone olun.  

 

Bir bakım anlaşması ile Kalıcı Design & Creation Suite lisansı satın alın 

Bakım anlaşmalı Design & Creation Suite kalıcı lisansları 31 Temmuz 2016 tarihine 

kadar satın alınabilir (çoğu coğrafi bölgede). Müşteriler bakım anlaşmalarını 

yenilemek istedikleri sürece destek ve avantajlardan faydalanmaya devam edecek.  

 

 

  



Karşınızda Autodesk Sektörel Çözüm Paketleri  
 

4.1 Sektörel çözüm paketi nedir? 

Autodesk sektörel çözüm paketi, endüstrinizde kullanılan en önemli Autodesk yazılımları 

seçkisine erişmenin en rahat ve esnek yoludur. Şu uygulamalara yönelik çözüm paketleri 

için abonelikler sunulacaktır:  

 

 Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat 

 Ürün Tasarımı 

 Medya ve Eğlence  

 

4.2 Sektörel çözüm paketleri ile Design & Creation Suite arasında ne gibi farklar vardır? 

 

Sektörel çözüm paketleri şu bakımlardan Design & Creation Suite'e göre daha üstün bir 

deneyim sunmaktadır: 

 

Daha Fazla Değer - Sektörel çözüm paketleri, son derece makul bir fiyatla premium Suite 

ürünlerine göre çok daha yüksek bir değer sağlar. 

 

Sürekli Gelişim - Sektörel çözüm paketleri geliştirilmiş iş akışlarıyla değişen iş 

ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere sürekli kendini yenileyerek en son uygulamalara ve bulut 

hizmetlerine erişim sağlamak için tasarlanmıştır. İşletmenizin değişen taleplerini 

destekleyerek, yılda bir kez yeni bir ürünün piyasaya sürülmesini beklemektense ortaya 

çıktıkça yeni teknolojiye erişim kazanacaksınız.  

 

Daha Fazla Esneklik ve Seçenek - Sektörel çözüm paketleri abonelikleri tek kullanıcı ve 

çok kullanıcı erişimiyle sunulacak ve farklı dönem seçenekleri size iş ihtiyaçlarınıza uyan 

seçenekten yararlanmanız için daha büyük bir esneklik sağlayacak. Şu anda Design & 

Creation paketi abonelikleri sadece tek kullanıcı erişimi için sunulmaktadır. 

 

Daha Çok Bulut Hizmeti - Design and Creation Suite ürünlerinde şu anda bulunandan çok 

daha fazla bulut hizmetine erişebilecek, böylece bulutun bilişim gücünden daha fazla 

yararlanma fırsatına sahip olacaksınız.  

 

Ayrıca, çok kullanıcı erişimli bir çözüm paketine abone olduğunuzda bulut hizmetlerine 

ortak erişim verebileceksiniz. Paketlerde ise müşteriler bulut hizmeti başına tek kullanıcı 

adı ile sınırlıdır.  

 

 



Sadeleştirilmiş Paket - Hangi teklifin sizin için doğru olduğuna artık daha kolay karar 

vereceksiniz. Çok sayıda Suite ürününü değerlendirmek ve sonra standart, premium veya 

ultimate katmanlardan birini seçmek yerine en çok işinize yarayacak yazılım araçlarının 

hepsi, üç sektörel çözüm paketinden birinde sunuluyor: 

 

 Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi 

 Ürün Tasarımı Çözüm Paketi 

 Medya ve Eğlence Çözüm Paketi 

 

4.3 Bir Autodesk sektörel çözüm paketine abone olmanın başlıca avantajları neler? 

Autodesk sektörel çözüm paketleri size şu avantajları sağlar: 

  

 Kendi sektörünüz için en önemli Autodesk yazılımlarına zaman içerisinde gelişerek 

çok daha iyi hale gelecek geniş bir yelpaze halinde erişim 

 En son yazılım sürümlerine ve geliştirmelere sürekli erişim 

 Esnek lisans dönemleri (üç aylık, yıllık veya çok yıllık) 

 Hem tek kullanıcılı (bireysel) hem de çok kullanıcılı (paylaşımlı) erişim seçenekleri  

 Önceki Sürümü Kullanım Hakları  

 Global Seyahat Kullanım Hakları  

 Daha çok bulut hizmetine erişim 

 Teknik destek  

 Yönetim araçları 

 

4.4 Sektörel çözüm paketlerinde hangi masaüstü yazılım ürünleri ve bulut hizmetleri 

bulunuyor*? 

Sektörel çözüm paketlerinde şu masaüstü yazılımları ve bulut hizmetleri bulunmaktadır: 

 

 
 



Sektörel çözüm paketlerinin içeriği Autodesk'in belirleyeceği şekilde zaman zaman 

değiştirilebilir. 

 

4.5 Bir sektörel çözüm paketinin maliyeti ne kadar olacak? 

Sektörel çözüm paketleri için örnek fiyatlandırma Autodesk.com.tr adresinde bulunabilir. 

Kesin fiyatlandırma için Autodesk Yetkili İş Ortağınız veya Autodesk Satış Temsilcisi ile 

iletişime geçebilirsiniz.  
 

4.6 Sektörel çözüm paketleri ne zaman satışa sunulacak?  

Autodesk sektörel çözüm paketleri 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren abonelik yoluyla 

satışa sunulacak.  

 

4.7 Sektörel çözüm paketleri hakkında nerede daha fazla bilgi bulabilirim?  

Sektörel çözüm paketleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için autodesk.com.tr/collections 

adresini ziyaret edin. 

Aboneliğinizi geçirme  
 

5.1 Design & Creation Suite aboneliğimi bir sektörel çözüm paketi aboneliğine 

geçirebilecek miyim? 

Evet, Autodesk mevcut Design & Creation Suite aboneliğinizi/aboneliklerinizi bir sektörel 

çözüm paketine geçirmeniz için kolay bir yol sunacak.  

 

5.2 Bir sektörel çözüm paketine geçmek istersem hangi seçeneklere sahip olacağım? 

Autodesk, yıllık, 2 veya 3 yıllık Design & Creation Suite veya bağımsız ürün aboneliklerinizi 

mevcut abonelik döneminiz boyunca bir sektörel çözüm paketi aboneliğine geçirmeniz için 

kolay bir yol sunuyor.  

 

5.3 Mevcut Design & Creation aboneliğimi bir sektörel çözüm paketine ne zaman 

geçirebileceğim?  

Ekim 2016'da geçiş yapabileceksiniz. 

 

5.4 Bir bakım anlaşmasına bağlı kalıcı lisanstan bir sektörel çözüm paketine geçiş 

yapabilecek miyim? 

Daha sonraki bir zamana kadar bakım anlaşmasına bağlı bir kalıcı lisanstan geçiş imkânı 

sunulmayacaktır.  



5.5 Geçiş için ne kadar ödeyeceğim? 

Premium veya ultimate Design & Creation Suite ürününden bir sektörel çözüm paketine, 

mevcut abonelik döneminizin kalanı için ücretsiz* geçebilirsiniz. Bunun dışında, abonelik 

döneminin kalanı nispetinde iki abonelik arasındaki yaklaşık fiyat farkını ödeyeceksiniz.  

* İstisna: AutoCAD Design Suite premium/ultimate 

 

Abonelikler arası geçiş hakkında daha fazla bilgi, hazır hale geldikçe paylaşılacak.  

  


