
Adlandırılmış kullanıcı planına geçişiniz hakkında daha 
fazla bilgi için lütfen iş ortağınızla iletişime geçin

Adlandırılmış kullanıcı modeli, yönetim 
işlerini kolaylaştırmasıyla günümüz iş 
uygulamalarına daha uygundur.

1

Yeni plan seçenekleri işletmenizin 
boyutuna ve gereksinimlerine uyan 
bir dizi yönetimsel destek, denetim ve 
raporlama olanağı sunar.

2

Kullanım verilerinizi görebilir ve 
gelecekte ekibinizin hangi üyelerinin 
özel veya esnek erişime sahip olması 
gerektiğini belirleyebilirsiniz.

3

4

Ürüne ve sürüme göre kullanım sıklığını 
görebilmeniz sayesinde lisanslama 
maliyetlerinizi optimize edebilirsiniz.

5

Gelecekte, iş birliği verilerini analiz 
etmek ve ekibinizi daha üretken 
kılmanın yeni yollarını bulmak için 
faydalı bilgilerden yararlanacaksınız.

6

Verimli bir bulut tabanlı lisans yönetimi 
yaklaşımıyla seri numaralarını takip 
etme gereksinimini ortadan kaldırın.

7

Standard planda iki faktörlü kimlik 
doğrulama veya Premium planda çoklu 
oturum açma gibi güvenlik özellikleri 
tasarım verilerinizi güvende tutar.

8

Maliyetlerinizin bugün ödediğinizle 
tutarlı olmasını sağlayın, daha fazla 
değer elde edin ve 2028'e** kadar 
devam eden indirimden yararlanın.

10
1'e 2 Takas Teklifi
Çok kullanıcılı aboneliğiniz veya ağ 
bakım anlaşmalarınız varsa bir sonraki 
yenileme tarihinizde* bir lisansı iki 
standart adlandırılmış kullanıcı 
aboneliğiyle takas edebilirsiniz.

9

Tabii bu sadece başlangıç.
Amacına uygun bir kullanıcı deneyiminden, daha verimli iş birliğinden, daha yapıcı bakış 

açılarından ve zamandan daha fazla tasarruf ettiren kolaylıklardan yararlanabilirsiniz. 
Bu avantajların tümü, adlandırılmış kullanıcı planlarına geçiş yaptığınızda başlar.

Hükümler ve Koşullar

Hükümler ve koşulların tamamı için buraya tıklayın: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscription-offerings/multi-user-trade-in-offer-terms.

AUTODESK, TAMAMEN KENDİ TAKDİRİNE BAĞLI OLARAK, BU TEKLİFİ HERHANGİ BİR ZAMANDA ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN KISMEN İPTAL ETME, ASKIYA ALMA VEYA DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR. AUTODESK YAZILIM FİYATLARI 
DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ÜLKEYE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

*7 Mayıs 2021'de kullanımdan kaldırılan bakım anlaşmaları artık yenilenemeyecektir. Çoklu kullanıcı erişimi sunan abonelikler, 7 Şubat 2023'de kullanımdan kaldırılacak ve artık yenilenemeyecektir.

**Bu teklifle alınan standart aboneliklerin yenileme SRP'leri (Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı) 2021, 2023, 2025 ve 2027 yıllarında en fazla %5 artacak; 2022, 2024, 2026 ve 2028 yıllarında ise SRP'de değişiklik olmayacaktır. 3 yıllık 
abonelik tasarrufları, peş peşe 3 adet yıllık aboneliğin SRP'si ile karşılaştırma yapılarak hesaplanır.

Bu teklif, bakım anlaşması kapsamındaki ve çok kullanıcılı abonelik planının yenilenmesi sırasında sunulur. Çok kullanıcılı aboneliği ya da ağ bakım anlaşması olan müşteriler, 7 Şubat 2024'ten önce bir sonraki yenilemelerinde, her biri bir 
adlandırılmış kullanıcıya yönelik iki standart abonelik için, çok kullanıcılı bir aboneliği veya ağ bakım lisansını takas edebilir. Bu teklif başka indirimlerle veya promosyonlarla birleştirilemez ve kanunlarca yasaklandığı veya kısıtlandığı 
hallerde geçersizdir. Bu teklif, teklifin sunulmasından önce yayınlanacak ve kullanıma sunulacak olan özel hükümler ve koşullara tabidir. Abonelik programı ve avantajları değişebilir ve hükümler ve koşullara ve/veya hizmet şartlarına tabidir. 
Gerçek perakende satış fiyatı, iş ortağınız tarafından belirlenir ve döviz kurundaki dalgalanmalara tabidir. Döviz kuru riski nedeniyle geriye dönük indirim sağlamak veya iş ortakları üzerinden yapılan alışverişler Autodesk'in yükümlülüğünde 
değildir. Fiyatlandırma, ürünün/teklifin bulunabilirlik durumuna bağlıdır.

Mevcut fiyatlandırma, döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Fiyatlandırma taahhütleri yalnızca Aboneliğe Geçiş teklifiyle bakımdan aboneliğe geçirilen lisanslar için geçerlidir. Bu fiyat taahhüdü, ürün ve/veya 
teklifin kullanılabilirliğine tabidir ve müşteri tarafından satın alınan yeni abonelikler, geçişli abonelikler (yani, bir ürün aboneliğinden başka bir ürün aboneliğine izin verilen geçişler) veya ikame ya da ardıl abonelik ürünleri için geçerli 
değildir.

Autodesk yazılım ve hizmetleri lisanslı veya abonelik esaslı olarak kullanıma sunmaktadır. Autodesk yazılım ve hizmetlerini (ücretsiz yazılım veya hizmetler dahil) kurma, bunlara erişme ya da başka şekillerde bunları kullanma hakları, ilgili 
lisans ya da hizmet anlaşmasında Autodesk tarafından açıkça belirtilen lisans hakları ve hizmet yetkileriyle sınırlı olup söz konusu anlaşmanın tüm hükümleri ve koşullarının kabul edilmesine ve bunlara uyulmasına tabidir. Bir plana abone 
olduğunuzda, kullanılabilirliğe göre plan, sabit bir ücret üzerinden aylık veya yıllık olarak otomatik şekilde yenilenebilir. Tüm avantaj ve satın alma opsiyonları, tüm dillerde ve/veya coğrafyalarda tüm yazılım veya hizmetler için geçerli 
olmayabilir. Bulut hizmetlerine erişim, İnternet bağlantısı gerektirir ve Hizmet Şartları'nda belirtilen her türlü coğrafi sınırlamaya tabidir.

Kanal iş ortakları bağımsızdır ve kendi fiyatlarını belirleme özgürlüğüne sahiptir. İş ortaklarının fiyatları arasında farklılıklar görülebilir. Tanıtılan indirimler ve kazançlar için, belirtilen ürünün Autodesk Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı 
(vergiler hariç) temel alınır. Autodesk Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı yalnızca referans amaçlı kullanılır ve yerel para biriminde olmayabilir. Gerçek perakende satış fiyatı, müşterinin seçtiği iş ortağı tarafından belirlenir ve döviz 
kurundaki dalgalanmalara tabidir.

Autodesk, Autodesk logosu, AutoCAD LT, 3ds Max, ArtCAM, AutoCAD, Civil 3D, FeatureCAM, Infraworks, Inventor, Inventor LT, Maya, Maya LT, MotionBuilder, Navisworks, Revit, Revit LT Robot, Showcase; Autodesk, Inc. şirketinin ve/veya ABD 
ve/veya diğer ülkelerdeki alt kuruluşlarının ve/veya bağlı şirketlerinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Diğer marka adları, ürün adları veya ticari markalar, sahiplerine aittir. Autodesk istediği zaman bildirimde bulunmadan 
ürün ve hizmet tekliflerini, özellikleri ve fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar ve Autodesk bu belgede görülebilecek baskı ya da çizim hatalarından sorumlu değildir.

© 2022 Autodesk, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Planınız seri numarala değil, 
kişilere bağlı olduğunda 
nelerin mümkün olduğunu 
keşfedin
Bizim için bir seri numarasından daha fazlasını ifade ediyorsunuz. İşte 
bu nedenle, seri numaralarına dayalı planları kullanımdan kaldırdık ve 
kişilere dayalı yeni planları kullanıma sunduk. Ayrıca 1'e 2 anlaşmamızdan 
yararlanarak, tek bir çok kullanıcılı aboneliğini veya ağ bakımı lisansını, 
şu anda ödediğiniz ücretle tutarlı bir maliyette iki abonelikle takas 
edebilirsiniz. 

Seri numaraları yerine kişilere odaklı planlara geçişimizin olanakları 
keşfetmek açısından en doğru yol olmasının 10 NEDENİ.

Kullanıcı başına bir yazılıma erişiminiz 
olur. Böylece, çalışanlarınızın her 
ihtiyaçları olduğunda gerekli araçlara 
erişebilmesi sağlanarak tüm lisansların 
kullanımda olduğu durumdaki iş kesintileri 
önlenir.


