
A vantagem da assinatura
Quando você muda para assinatura ganha 
acesso imediato às mais novas tecnologias e a 
recursos que economizam seu tempo. 

Assinatura Licença permanente com  
plano de manutenção Licença permanente

Aplicativos incluídos

Softwares de desktop ü ü ü

Aplicativo da Web ü - -

Aplicativo móvel ü - -

Recursos de colaboração

Salve na Web e em dispositivos móveis ü ü* -

Vistas compartilhadas ü - -

Recursos de gerenciamento de software

Acesso ao software às atualizações mais recentes ü ü -

Downloads de software ü ü -

Direitos de uso de versão anterior ü ü -

Relatórios de créditos de nuvem ü ü -

Ativação e acesso ao software com base em login ü - -

Opção de segurança de autenticação de dois 
fatores ü - -

Períodos flexíveis ü - -

*Disponível para versões do AutoCAD 2019 e mais recentes



Assinatura Licença permanente com  
plano de manutenção Licença permanente

Opções de suporte técnico

Autodesk Knowledge Network ü ü ü

Suporte do Fórum da comunidade ü ü ü

Suporte na Web/por e-mail ü ü -

Suporte por telefone ü - -

Assistência de área de trabalho remota ü - -

Saiba mais sobre a oferta especial de Mudança para assinatura exclusiva para clientes com 
planos de manutenção.
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