
Abonelik avantajı
Aboneliğe geçerek, en yeni teknolojiler ve zaman 
tasarrufu sağlayan özellikler dahil daha fazla 
olanağa sahip olun. 

Abonelik Bakım anlaşması içeren  
kalıcı lisans Kalıcı lisans

Dahil olan uygulamalar

Masaüstü yazılımı ü ü ü

Web uygulaması ü - -

Mobil uygulama ü - -

İş birliği özellikleri

Web ve Mobile kaydetme ü ü* -

Görüntü Paylaşımı ü - -

Yazılım yönetimi özellikleri

En son yazılımlara ve güncellemelere erişim ü ü -

Yazılım indirmeleri ü ü -

Önceki sürümleri kullanım hakları ü ü -

Bulut kredisi raporlama ü ü -

Oturum açmaya dayalı yazılım etkinleştirmesi ve 
erişimi ü - -

Güvenlik için iki aşamalı kimlik doğrulama 
seçeneği ü - -

Esnek dönem uzunlukları ü - -

*AutoCAD 2019 ve daha yeni sürümler için kullanılabilir



Abonelik Bakım anlaşması içeren  
kalıcı lisans Kalıcı lisans

Teknik destek seçenekleri

Autodesk Knowledge Network ü ü ü

Topluluk Forumu desteği ü ü ü

Web/e-posta desteği ü ü -

Telefon desteği ü - -

Uzaktan Masaüstü Yardımı ü - -

Bakım müşterilerine özel Aboneliğe Geçiş teklifi hakkında daha fazla bilgi edinin.
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