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Autodesk yazılımınızı satın alma yönteminiz değişiyor

Autodesk, kademeli olarak yazılımlarının sadece Abonelik seçenekleri
ile satın alınabileceği bir modele geçiyor.
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Yeni kalıcı lisans satışları sonlanıyor

...çoğu tekil kalıcı ürün için 31 Ocak 
2016 tarihinde sona erecek. 

...çoğu Autodesk Tasarım ve Yaratım
Suite’leri için 31 Temmuz 2016 

tarihinde sona erecek. 

© 2015 Autodesk

OCAK TEMMUZ

Tüm ürün listesi için: http://www.autodesk.com.tr/products/perpetual-licenses#suite
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Autodesk yazılımlarınızı satın alma şeklinizi neden 
değiştiriyor?

Dünyayı tasarlama ve inşa etme şeklimiz 
hızla değişiyor. 

Değişen teknoloji trendlerinde önde olmak ve 
uyum sağlamak için ihtiyaçlarımız da 
dönüşüyor.

Daha fazla esneklik
Entegre çözümler
Bağlı iş akışları
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Abonelik Bazlı Lisanslama Teklifleri

Firmanız için hangi lisanslama?

 Tüm lisanslarınızda şu anda aktif bir 
Bakım Anlaşması (Maintenance
Subscription var mı?

 Projeleriniz için yazılım satın alımlarınızı
faturalıyor musunuz?

Yazılımınızı nasıl satın alırsınız
 Ne kadar sık yazılım güncellemesi 

yapıyorsunuz?
 Lisanslarınızı bir ağ lisans (network)

altyapısı kullanarak mı işletiyorsunuz?
 Yazılımlarınızı yönetmek için kurum içi 

kaynaklarınız var mı?

Yazılımınızı nasıl yönetirsiniz
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Abonelik Bazlı Lisanslama Teklifleri

Firmanız için hangi lisanslama?

 Şirketiniz tasarım ve yaratım 
yazılımlarını ne kadar yoğun 
kullanıyor?

 Proje bazında mı çalışıyorsunuz?

 Sınırlı bir süre için yazılımlara erişmesi 
gereken danışmanlarınız, stajyerleriniz 
veya yüklenicileriniz var mı?

 Ülke dışından yazılımlara esnek erişime 
ihtiyaç duyan bir işgücünüz var mı?

Yazılımınızı nasıl kullanırsınız Yazılımı kim kullanıyor?
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Değişiklikler sizin için ne anlama geliyor?

Daha fazla esneklik
Abonelik neredeyse her cihazdan, her an ve her yerde yazılım 
araçlarına ve verilerine en esnek ve ekonomik erişimi sunar. 

Daha geniş erişim
Abonelik en son yazılım güncellemelerine, modern araçlara ve 
destek tekliflerine erişmenin en iyi yoludur. 

Daha fazla kolaylık
Abonelik size basitleştirilmiş ve iyileştirilmiş bir yazılım yönetme, 
dağıtma ve kurma deneyimi sunar. 
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Bu değişimin size faydası nedir?
Daha düşük ön maliyetler
Daha düşük ön maliyetler, Autodesk yazılımını daha erişilebilir 
kılarak projeniz için doğru araca sahip olmanızı sağlayacak farklı 
araçları denemenize olanak tanır. 

Basitleştirilmiş kurulum ve güncellemeler
BT personel zamanından tasarruf sağlayacak ve verimliliği 
artıracaktır.

Artan üretkenlik
Daha küçük boyutlu, daha sık güncellemeler, yıllık bir 
güncellemeden daha az rahatsız edicidir. Çalışan üretkenlik 
düzeyini yüksek tutmaya da yardımcı olur. 

Teknik destek
Destek düzeyine bağlı olarak web veya telefon desteğine, web 
seminerlerine, eğitimlere, topluluk forumlarına ve daha fazlasına 
erişiminiz olur. 
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Öyleyse, şimdi büyük soru: Seçenekleriniz neler?

Kalıcı lisans satışları sonlanmadan 
ek lisanslarınızı 3 yıllık bakım 

anlaşması ile satın alın

«Kullandığın kadar öde» 
lisanslama modeli ile Autodesk 

yazılımlarına erişin
© 2015 Autodesk
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Bakım Anlaşmalı* Kalıcı Lisans
Bunları biliyor muydunuz?

 Kalıcı lisansları süre kısıtlaması olmadan
kullanmaya devam edebilirsiniz. 

 Lisanslarınız bakım anlaşması ile desteklendiği
sürece teknik destek ve önceki sürüm hakları
gibi ek avantajların yanı sıra güncellemeleri de 
alacaksınız.

 Belirtilen tarihlerden önce, mevcut bakım 
anlaşmanıza yeni kalıcı lisanslar ekleyerek
yazılım yönetiminizi basitleştirebilirsiniz.**
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Beklemeyin - hâlâ 
mevcutken kalıcı 
lisanslarınızı alın.

Şimdiden planlayın

31 Ocak
2016

*Maintenance Subscription
**Kalıcı lisansların satışının sona ermesinden sonra, yazılımlar sadece «kullandığın kadar öde» modeliyle satın alınabilecektir.
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"Güncel sürümlere erişmem gerekiyor"

En güncel Autodesk yazılımlarına en düşük başlangıç 
maliyetleriyle erişebilirsiniz. 

"Yazılımımı kiralamak istemiyorum, 31 Ocak'tan 
sonra mevcut kalıcı yazılımlarımı kullanmaya devam 
edebilecek miyim?"

Kalıcı lisanslarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. 
Bakım anlaşmanızı yenilediğiniz sürece yazılım 
güncellemelerine sahip olabilirsiniz. Mevcut kalıcı 
yazılımlarınızı kullanmaya devam edebileceksiniz, ama 
31 Ocak 2016'dan sonra en son yazılımlara 
Maintenance Subscription'ınızı yenileyerek ya da 
Desktop Subscription satın alarak erişeceksiniz. 
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*Desktop Subscription

«Kullandığın kadar öde*» modeliyle lisans ihtiyaçlarınızı 
karşılayın
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"Yeni bir şirket kurdum ve yeni yazılım yatırımı
yapmak için nakit akışım sınırlı"

Nakit akışınızı yönetmek için daha düşük ön maliyetler 
ve kullandıkça öde seçenekleri ile yazılımınız 
«kullandığın kadar öde» seçeneğiyle satın alın, 
yatırımızı optimize edin.

"Ya fiyatlar yükselirse? Abonelik için ödeme 
yapamazsam yazılımlarıma erişimimi kaybetmek 
istemiyorum"

Fiyatınızı güvenceye almak için çok yıllık bir Desktop 
Subscription'ı veya yazılımınıza "sahip olmak" ve 
yatırımınızı korumak için Maintenance Subscription'lı 
kalıcı lisansı seçin. 
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«Kullandığın kadar öde» modeliyle lisans ihtiyaçlarınızı 
karşılayın
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"Yazılımımın yasal geçerliliğinin olmasını 
istiyorum"
«Kullandığın kadar öde» lisanslama modeli legal 
anlamda geçerliliğe sahiptir.

"Ya gelecekteki maliyetler?"
3 yıla kadar fiyatınızı garantilemek için Çok Yıllık
lisanslama modelini tavsiye ederiz.

© 2015 Autodesk

«Kullandığın kadar öde» modeliyle lisans ihtiyaçlarınızı 
karşılayın



© 2015 Autodesk

"Yurtdışındayken projelerim için yazılım 
erişimi gerekiyor. "

Çalışanların daha az sınırlama ile yurtdışında da 
lisansları kullanmasına izin vermek için Desktop 
Subscription'a geçin 

© 2015 Autodesk

«Kullandığın kadar öde» modeliyle lisans ihtiyaçlarınızı 
karşılayın
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Yatırım Maliyetleri Açısından: Kalıcı lisans / Kullandığın süre kadar öde

© 2015Autodesk

*Aralık 2015 tavsiye edilen satış liste fiyatlarıdır.

AutoCAD Kalıcı Lisans TSKF* Bakım Anlaşması TSKF 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl

Kalıcı Lisans + Bakım 
Anlaşması $4.000 $580 $4.580 $5.160 $5.740 $6.320 $6.900

"Kullandığın kadar öde" $1.600 $1.600 $3.200 $4.800 $6.400 $8.000

3ds Max

Kalıcı Lisans + Bakım 
Anlaşması $3.500 $300 $3.800 $4.100 $4.400 $4.700 $5.000

"Kullandığın kadar öde" $1.400 $1.400 $2.800 $4.200 $5.600 $7.000

Revit Architecture

Kalıcı Lisans + Bakım 
Anlaşması $5.500 $825 $4.580 $5.405 $6.230 $7.055 $7.880

"Kullandığın kadar öde" $2.200 $2.200 $4.400 $6.600 $8.800 $11.000
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Abonelik seçeneklerinizin kısa bir özeti

Bakım Anlaşmalı
Kalıcı Lisanslar

Yazılımlarınızın uzun vadede değerini artırmak için
kalıcı lisansınıza Bakım anlaşması ekleyin. Çok yıllık bir
sözleşme yaparak fiyatınızı da sabitleyebilirsiniz.

«Kullandığın kadar öde»
Kalıcı lisans ile alacağınız aynı yazılımı, daha düşük bir
ön maliyet ve yönetimi daha kolay esnek bütçeleme ile
alın. Şimdi çok yıllık olarak da sunuluyor.



© 2015 Autodesk

Abonelik seçeneklerini firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda 
birleştirin

Bakım Anlaşması ile
Kalıcı Lisans

Bakım anlaşması ile
Kalıcı Lisans

+ «Kullandığın kadar öde»

«Kullandığın kadar öde»

Satışlar sonlanmadan kalıcı
lisanslarınızı Bakım anlaşması ile

satın alın

Ek kalıcı lisanslar satın alın ve
dönemsel projeler için Desktop Subscription

lisanslarını kullanın

Dönemsel projeler için Autodesk 
yazılımlarına

Desktop Subscription ile erişin
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Biraz daha ayrıntılı olarak Abonelik seçenekleriniz
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Sık Sorulan Sorular

Autodesk kalıcı lisans satışını durdurduktan sonra  
müşteriler mevcut kalıcı lisanslar için bir ağ
etkinleştirmesi (network lisans dönüşümü) satın 
alabilecekler mi?

Hayır, artık kalıcı lisanslar satılmayacağı için müşteriler  
kalıcı lisansları bir paylaşımlı ağ lisansına  
dönüştüremeyecektir. Müşterilerin 31 Ocak’tan önce bu 
geçişi tamamlamaları gerekmektedir.
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Desktop Subscription yazılımının çalışması için internete
bağlı olması gerekiyor mu?

Desktop Subscription'ın ilk kullanımı sırasında yazılımı  
etkinleştirmek için bir İnternet bağlantısı gereklidir.
Desktop Subscription yazılımı 30 güne kadar çevrimdışı  
çalışacaktır. Bu sürenin ardından yazılımı kullanmaya  devam 
etmek için kullanıcının İnternete bağlanması  gerekir. Yeniden 
bağlanma tarihinden 7 gün önce  kullanıcıya bir hatırlatıcı 
gönderilecektir. Bulut hizmetlerine  erişmek için her zaman bir 
İnternet bağlantısı gereklidir.

Sık Sorulan Sorular
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Şu anda aktif bakım anlaşmalı (Maintenance 
Subscription) bir müşteriysem lisansıma ne olacak?

Mevcut bakım anlaşmalı müşteriler sözleşmelerini 
yeniledikleri sürece Maintenance Subscription 
avantajlarından  faydalanmaya devam edecektir.

Sık Sorulan Sorular
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31 Ocak / 31 Temmuz 2016 tarihlerinden sonra, mevcut bakım 
anlaşmalı (Maintenance Subscription) müşteriler Maintenance 
Subscription kapsamında başka kalıcı lisanslar ekleyebilecekler mi?

Hayır. Autodesk bir ürün için kalıcı lisans satışını  durdurduğunda, 
müşteriler yalnızca önceden satın alınmış  kalıcı lisanslar için Maintenance 
Subscription  sözleşmelerini yenileyebilecektir. Söz konusu ürün için  kalıcı 
lisans satışının sonlandırılmasının ardından, yeni  veya mevcut 
Maintenance Subscription sözleşmelerine  herhangi bir yeni kalıcı lisans 
eklenemez. Müşteriler,  ihtiyaçlarına uygun bir dönem boyunca ek lisanslar 
için bir  Desktop Subscription satın almayı tercih edebilirler.

Sık Sorulan Sorular
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31 Ocak 2016'ya kadar;

© 2015 Autodesk

Tekil ürünlerde* kalıcı 
lisansınızı bakım 
anlaşması ile satın alın!

*AutoCAD, AutoCAD LT, 3ds Max, Revit ve Inventor gibi bir çok tek başına kullanılabilen ürünlerin kalıcı lisans satışları 31 
Ocak’ta sonlanacaktır. Satışı bitecek tüm ürün listesi için: http://www.autodesk.com.tr/products/perpetual-licenses#suite

http://www.autodesk.com.tr/products/perpetual-licenses%23suite
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31 Temmuz 2016'ya kadar;
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Autodesk Tasarım ve 
Yaratım Suite’lerinde* kalıcı 
lisansınızı bakım anlaşması 
ile satın alın!

*Building Design Suite, Product Design Suite, Factory Design Suite gibi Suite paket olarak kullanılabilen ürünlerin kalıcı 
lisans satışları 31 Temmuz 2016’da sonlanacaktır. Satışı bitecek tüm ürün listesi için: 
http://www.autodesk.com.tr/products/perpetual-licenses#suite

http://www.autodesk.com.tr/products/perpetual-licenses%23suite
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Bizimle iletişime geçin:

© 2015 Autodesk

autodesk@penta.com.tr



Autodesk, Autodesk Inc.’in ve/veya onun alt kuruluşlarının ve/veya ABD ve/veya diğer ülkelerdeki bağlı şirketlerinin tescilli ticari markasıdır. Tüm diğer marka isimleri, ürün isimleri ya da ticari 
markalar ilgili sahiplerine aittir. Autodesk, ürün ve hizmet tekliflerini, teknik özellikleri ve fiyatlandırmayı önceden bildirmeden istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar; bu belgede oluşabilecek 
tipografik veya grafik hatalardan sorumlu tutulamaz.

© 2015 Autodesk.  Tüm hakları saklıdır.
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