
Pakiety Autodesk Design 
& Creation Suite

Kolekcja branżowa:
• Kolekcja z zakresu architektury,

inżynierii i budownictwa
• Kolekcja z zakresu projektowania

i wytwarzania produktów
• Kolekcja z zakresu mediów i rozrywki

Indywidualne produkty Autodesk

Kolekcja branżowa:
Ten sam indywidualny produkt
lub kolekcja branżowa
(najlepsza wartość)

 

DLACZEGO KOLEKCJE OFERUJĄ NAJWIĘCEJ KORZYŚCI?

Oszczędzisz, 
plus:

Jeśli korzystasz z dwóch lub więcej produktów Autodesk 
(lub będziesz korzystać w przyszłości), rozważ 

przejście do kolekcji branżowej po obniżonej cenie.

Z JAKICH PRODUKTÓW MOŻESZ PRZEJŚĆ 
NA SUBSKRYPCJĘ?

 

TO TWÓJ NAJLEPSZY 
KAPITAŁ
Ciesz się długoterminowymi 
oszczędnościami  i wyjątkowymi 
korzyściami.

PRZYGOTOWANA 
DLA CIEBIE
Zdobądź więcej narzędzi 
i potrzebnych funkcjonalności.

BARDZIEJ ELASTYCZNA
Wdrażaj, kiedy chcesz, rozszer-
zone możliwości i nowe funkcje.

TERAZ CZAS NA TWÓJ RUCH

KIEDY PRZYJDZIE CZAS NA ODNOWIENIE,
PRZEJDŹ NA SUBSKRYPCJE I OSZCZĘDŹ

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tel. 42 291 33 33, email: HANDLOWY@MUM.PL

NAJLEPIEJ SKORZYSTAJ 
Z ODNOWIENIA PLANU OBSŁUGI

ZDOBĄDŹ WIĘCEJ PRZECHODZĄC NA 
SUBSKRYPCJE KOLEKCJI BRANŻOWYCH AUTODESK

ULEPSZONA 
ANALIZA
• Raportowanie użycia
• Planowanie budżetu

WIĘKSZA KONTROLA
• Uproszczone administrowanie
• Łatwe zarządzanie

użytkownikami
• Aktualizacje produktu

LEPSZY DOSTĘP:
• Dostęp do najnowszej wersji

produktu
• Nowe, ulepszone wsparcie
• Połączone usługi w chmurze

Więcej informacji znajdziesz na: https://www.mum.pl/przejdz-na-subskrypcje-autodesk/
©2019 Man and Machine Software Sp. z o.o. , Wszystkie prawa zastrzeżone.

PRZEJDŹ, KIEDY 
NADEJDZIE PORA 
ODNOWIENIA
Do 90 dni przed datą 
wygaśnięcia

JEDNORAZOWA 
OPCJA PRZEJŚCIA
Przejdź na kolekcję 
branżową, aby 
zmaksymalizować 
oszczędności.
Produkty objęte planem 
obsługi mogą zostać 
zamienione na subskrypcję z 
bieżącą ceną specjalną. 

TERAZ JEST NAJLEPSZA PORA, 
ABY PRZEJŚĆ NA SUBSKRYPCJE

Doceniamy Twoje inwestycje dokonane w zakup oprogramowania Autodesk, więc, gdy 
będziesz chciał przejść z licencji wieczystej na subskrypcję, mamy dla Ciebie specjalną 

ofertę.  W czasie odnowienia można subskrybować kolekcje Autodesk Industry Collection 
w specjalnej ofercie.

Jeśli posiadasz PLAN OBSŁUGI Przejdź na SUBSKRYPCJĘ

JAKIE SĄ  OPCJE TERMINOWE DLA TWOJEJ SUBSKRYPCJI?

Przejdź na subskrypcje 
przed majem 2019 r. i płacić 
raz w  roku za roczny 
kontrakt, który można 
odnowić po tej samej cenie 
przez okres do 3 lat.

ROCZNA 
SUBSKRYPCJA 

ALBO Zapłać z góry
za wieloletnią umowę

WIELOLETNIA 
SUBSKRYPCJA

Tak długo, jak odnawiasz, będziesz nadal cieszyć się specjalnymi, 
bieżącymi cenami, które są niższe niż ceny odnowienia planu obsługi 

i znacznie poniżej kosztów nowej subskrypcji.

• Otrzymasz specjalistyczne rozwiązania dostosowane
do Twojej branży

Otrzymasz dostęp do wiodących produktów, takich jak 
AutoCAD, Revit, Inventor, Civil 3D, 3ds Max lub Maya

• 

Zyskasz elastyczność w doborze właściwych narzędzi
do każdego projektu

• 

PRZEJDŹ TERAZ, OSZCZĘDŹ WIĘCEJ
Ceny odnowienia planu obsługi wzrosły o 5% w 2017r., 10% w 2018r. 
i wzrosną 20% w 2019 r. Przechodząc wcześniej na subskrypcję, 
możesz zabezpieczyć swoje ceny na okres do 3 lat i zaoszczędzić 
więcej.

ZDOBĄDŹ WIĘCEJ Z SUBSKRYCPJĄ

BEZPIECZNA CENA NA 3 LATA!

DLACZEGO WARTO PRZEJŚĆ 
NA SUBSKRYPCJĘ?

JAKA JEST 
OFERTA?

Kolekcja z zakresu architektury, 
inżynierii i budownictwa

Kolekcja z zakresu 
projektowania i wytwarzania 
produktów

Kolekcja z zakresu mediów 
i rozrywki

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ
Kolekcje ułatwiają dostęp do wszystkich narzędzi potrzebnych do zarządzania 
złożonymi projektami. W jednym pakiecie otrzymasz wybór rozwiązań, 
dostosowanych do unikalnych potrzeb Twoich projektów. Zmniejsz koszty, 
usprawniając wdrażanie i zarządzanie całym oprogramowaniem, którego 
potrzebują Twoje zespoły projektantów.

MOC PRZEPŁYWÓW PRACY
Wykorzystaj w pełni swoje ulubione oprogramowanie. Kolekcje branżowe łączą wiodące 
produkty z wyspecjalizowanymi rozwiązaniami, aby zoptymalizować przepływ pracy, 
dzięki czemu możesz pracować więcej, szybciej i z większą pewnością.

PRZYGOTUJ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ
Uzyskaj dostęp do niezbędnego oprogramowania w swojej branży 
i najnowszych wersji, które pomogą  Ci wyprzedzić szybko zmieniające się 
potrzeby biznesowe.
Rozszerz produkty, których używasz, aby wykorzystać nowe technologie, takie 
jak przetwarzanie w chmurze, platformy mobilne, przechwytywanie 
rzeczywistości, IoT i generatywne projektowanie.

https://www.mum.pl/kolekcja-z-zakresu-architektury-inzynierii-budownictwa/
https://www.mum.pl/product-design-manufacturing-collection/
https://www.mum.pl/produkt/me-collection/



