
 

 

 

 

По-големи предимства с абонаментната програма на Autodesk 

 

С абонамент към Autodesk продукт или пакет, получавате последните софтуерни подобрения, гъвкави лицензни 
права, ползване на стара версия, техническа поддръжка от Autodesk* и достъп до облачните услуги Autodesk 360. 

Подобрения 

Получавате достъп до софтуерните подобрения и ъпдейти щом излязат. Оставате с новите характеристики на 
продукта за повишаване на продуктивността. Абонаментът намалява разходите за ъпгрейд, улеснява 
предвидимостта на бюджета за софтуер и ви дава най-новите инструменти за работа. 

Гъвкави лицензни права 

С абонамент можете да ползвате предишна или текущата версия на вашия софтуер, да го инсталирате в офиса и 
в къщи, да го използвате на различни места с гъвкави лицензни права. 

Техническа поддръжка 

Решавате проблеми онлайн с помощта на специалистите по поддръжка към Autodesk, които могат да помогнат с 
инсталацията, конфигурацията на продукта и т.н. Бъдете на върха по поддръжка  във вашата компания с уеб-
базирано управление и проследяване. Ако се нуждаете от повече, можете да закупите допълнителни нива на 
Autodesk  техническа поддръжка..  

Ползите от облачните услуги Autodesk 360 
Работете по всяко време от където сте, ползвайте услугите и оптимизирайте чертежи с виртуалния облак на 

Autodesk® 360. 

Основни функции на Autodesk 360  

С абонамента ще получите 25GB пространство за съхранение на файлове в облака на Autodesk 360. Това 
позволява да се повиши мобилността и да се опростите сътрудничеството с клиенти, колеги и бизнес партньори. 

С Autodesk 360 можете да съхранявате вашите документи в облака /на сървърите на Autodesk, така че да имате 
достъп до тях по всяко време, навсякъде и лесно да ги споделяте с други. Всеки може да се регистрира в 
Autodesk 360 и да ползва 3GB свободно пространство за съхранение. Ако имате абонамент към Autodesk 
получавате 25GB  свободно пространство за съхранение на документи, също така и достъп до мощния облак за 
изчислителни услуги като Autodesk 360 Rendering, Optimization, Energy Analysis, and Structural Analysis.**  

 

* Не всички абонаментни придобивки важат за всички продукти на всички езици и/или географски региони.  

** Autodesk 360 - за съхраняване, споделяне, разглеждане, AutoCAD WS DWG  - за редактиране, и Autodesk 
Design Review Mobile App се предлагат без абонамент с 3GB свободно пространство в облака на Autodesk 360. 
Клиенти с абонамент получават 25GB свободно пространство за съхранение на документи в  Autodesk 360. 
Наличието на функции на Autodesk 360, продукти и услуги варира в зависимост от езика и региона, и могат 
да се променят с течение на времето. Моля свържете се с КАНИСКО ЕООД - оторизиран партньор на 
Autodesk за повече информация. Ползите са валидни за срока на абонаментния план на клиента. Всички 
услуги са предмет на сроковете и условията, придружаващи услугата. 

 

 

 

 

http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=17570226


 

 

  



 

 

 

Съхранение, Обмяна и Разглеждане 

 

 View Now 

  

Съхранявате файловете си в облака и имате достъп до тях по всяко 
време, навсякъде, използвайки Autodesk 360. Обменяйте файлове с 
други, дори те да нямат продуктовия софтуер за създаване на 
файловете. 

  

 

Добавяне на DWG 

 

 View Now 

  

Качвайте  DWG файлове директно от AutoCAD WS.  

Разглеждайте и добавяйте файлове на вашето мобилно 
устройство или в интернет без да е нужен софтуер.  

 

 

Разглеждане на файлове на мобилното устрийство 

 

 View Now 

  

Разглеждайте 2D и 3D DWF файлове на мобилното устройство с 
Autodesk Design Review mobile app.  

Подчертайте и надпишете 2D чертежи докато сте на среща или 
извън офиса. 

  

 

Услугите на облака на Autodesk 360 

Абонираните клиенти могат да използват цялостната компютърна мощ на  облачната платформа Autodesk 
360 за извършване на редица интензивни задачи, включително възможността да създадете фотореалистично 
изображение от AutoCAD и  Revit Architecture, оптимизация на чертежа, енергийни и структурни анализи*. 

Рендериране  

 

 View Now 

 

Намаляване на времето и цените с Autodesk 

360 Rendering. 

Завладяващи фото реалистични 

визуализации – без обвързване с настолния 

компютър или изисквания за специализиран 

хардуер за създаване на фотореалистично 

изображение.  

Съвместим с Изберете продукти  
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Изисква 5 Облачни единици 

 

Оптимизация  

 

 View Now 

 

Разширяване на идеи и симулации отвъд 

възможностите на настолния ви компютър с 

тестване  на изпълнението на множество 

възможности за дизайн с  Autodesk 360 

Optimization for Autodesk Inventor. С тази 

възможност вие създавате висококачествени 

продукти и повече устойчиви проекти на по-

ниски цени.  

Съвместим с  Изберете продукти 

Изисква 5 Облачни единици 

 

Енергийни анализи  

 

 View Now 

 

Добийте представа за потребленеито на 

енергия и разходите за строителство на 

жизнения цикъл в началото на процеса на 

проектиране с облачно-базиран енергиен 

анализ. Autodesk 360 Energy analysis за 

Autodesk Revit ви помага да анализирате 

проектни концепции и да подобрите 

устойчивостта на проекта. 

Съвместим с  Изберете продукти 

 

 View Now 

 

Вземете вашите проекти извън работното 

място, за да се изпълняват по-бързо, с по-

точни анализи на енергия, оптимизиране на 

енергийната ефективност, и подобряване на 

въглеродния отпечатък върху множеството 

възможности за проектиране с Autodesk Green 

Building Studio. 

Съвместим с Изберете продукти 

 

Сътрудничество  

 

 View Now 

Подобряване на сътрудничеството чрез 

съхраняване, споделяне и обмен на 

информация с  вътрешни и външни членове 

на екипа чрез облака на софтуерната услуга  

Autodesk Buzzsaw. 

Autodesk Buzzsaw се интегрира  с Autodesk 

Vault Collaboration AEC софтуер за 
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управление на данните. 

Съвместим с Изберете продукти 

 

Структурни анализи  

 

 View Larger  

 

 

 

Открийте повече възможности и подобрени 

проектни резултати с Autodesk 360 Structural 

Analysis for Autodesk Revit. Строителните 

инженери могат да разширят проектните си 

модели от Revit в облака да ги анализиран 

като част от BIM процеса. Резултатите могат 

да бъдат визуализирани и проучени в Revit, и 

смущенията в работният процес са сведени 

до минимум чрез извършване на анализи в 

облака, тъй като проектирането продължава 

на персоналният компютър. 

Съвместим с Изберете продукти  

Изисква 3 Облачни единици 

 

Влезте в абонаментния център 
Ако имате текущ абонамент към Autodesk, можете да свалите последните подобрения, да изискате гъвкави 
лицензни условия и да получите техническа поддръжка – всичко това в Абонаментния център. 

Access Subscription Center Now 

 

Как да се абонирате ако не сте абонат? 

Можете да се включите в абонаментната програма на Autodesk по следните начини:  

 Да закупите абонамент заедно с нов софтуерен лиценз на последната версия 

 Да добавите абонамент към вече закупен софтуер на Autodesk. 
 
 

Свържете се с КАНИСКО ЕООД за повече информация. 
 
КАНИСКО ЕООД 
Офис: гр. София, ул. Екзарх Йосиф 22 
Тел./факс: /02/ 9887880, 9831410 
Ел.поща: info@kanisco.com 
www.kanisco.com 
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