
Tärkeitä ilmoituksia ylläpitosuunnitelmiin liittyen 

Tavallisimmat kysymykset – asiakkaat 

Tämä dokumentti vastaa tavallisimpiin kysymyksiin, jotka koskevat 
tulevia ylläpitosuunnitelman muutoksia siirtyessämme yhteen 
liiketoimintamalliin.  
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Mitä päivityksiä näihin tavallisimpiin kysymyksiin on tehty? Tässä 
ovat uusimmat päivitykset 15. kesäkuuta 2017. 
 
Seuraavat tämän asiakirjan kysymykset ja vastaukset ovat joko uusia, tai niihin on tehty 
huomattavia päivityksiä. Jos olet lukenut nämä tavallisimmat kysymykset jo aiemmin, 
keskity seuraaviin kohtiin: 
 
2.11 Kun olen tehnyt vaihdon, voinko myöhemmin vaihtaa tilaukseni sopimuskauden 
pituutta? 
 
5.9 Mistä tiedän, että ylläpitosuunnitelmani on vaihdettu tilaukseen? 
 
5.12 Mistä saan apua tai lisätietoa, kun olen vaihtanut tilaukseen? 
 
 
 



Yleiskatsaus  
 
1.1 Mikä muuttuu ylläpitosuunnitelma-asiakkaiden osalta? 
Uskomme, että tilaus on paras tapa nauttia työkaluistamme ja teknologioistamme. Tilaus 
muuttaa merkittävällä tavalla sitä, kuinka toimitamme laajennettuja ominaisuuksia ja 
uusia toimintoja yhdistettyjen palveluiden kautta.  
 
Kesäkuun 15. päivästä 2017 lähtien asiakkaat, joilla on ylläpitosuunnitelma ehdot 
täyttäviin tuotteisiin, voivat uusimishetkellä helposti vaihtaa tilaukseen alennettuun 
hintaan. Asiakkaat voivat hyödyntää tätä tarjousta yhden kerran kutakin 
ylläpitosuunnitelmaan kuuluvaa lisenssiä (käyttäjää) kohti. Vaihtamishinta nousee 5 % 
vuonna 2018 ja toiset 5 % vuonna 2019, eli mitä aiemmin asiakkaat vaihtavat tilaukseen, 
sitä vähemmän se maksaa. Lisäksi asiakkaat, jotka tekevät vaihdon, voivat nauttia 
erikoishinnoittelusta niin kauan kuin he jatkavat tilauksensa uusimista. Hinta on 
huokeampi kuin ylläpitosuunnitelman uusimishinta ja merkittävästi uutta tilausta 
edullisempi. Lisätietoja tästä tarjouksesta on kohdassa Vaihtaminen 
ylläpitosuunnitelmasta tilaukseen. 
 
Vaikka asiakkaat voivat edelleen jatkaa ylläpitosuunnitelmansa vuosittaista uusimista, 20. 
helmikuuta 2017 alkaen emme tarjoa enää monivuotisten ylläpitosuunnitelmien uusintoja. 
Lisäksi toukokuun 7. päivästä 2017 alkaen ylläpitosuunnitelmien uusimishinnat nousevat 
5 % (2017), 10 % (2018) ja 20 % (2019).  
 
1.2 Mitä vaihtoehtoja minulla on, kun nykyinen ylläpitosuunnitelmani on aika uusia? 
Kun ylläpitosuunnitelmasi on aika uusia, sinulla on kolme vaihtoehtoa: 
 

• Vaihda ehdot täyttävä ylläpitosuunnitelmaan kuuluva yksittäistuotteesi saman 
tuotteen tilaukseen.  

• Vaihda ehdot täyttävä ylläpitosuunnitelmaan kuuluva yksittäistuotteesi tai Suite-
tuotepakettisi toimialakokoelman tilaukseen. 

• Uusi ylläpitosuunnitelmasi vuodeksi.  
 

1.3 Vaikuttavatko nämä muutokset kaikkiin Autodeskin asiakkaisiin? 
Nämä muutokset vaikuttavat Autodeskin asiakkaisiin, joilla on ylläpitosuunnitelmaan 
kuuluvia tuotteita, mutta niillä ei ole vaikutusta Autodesk-tuotteiden tilauksiin. 
 
1.4 Voinko jatkaa ylläpitosuunnitelmani uusimista? 
Kyllä. Jos haluat jatkaa ylläpitosuunnitelma-asiakkaana, voit jatkaa ylläpitosuunnitelman 
uusimista vuodeksi kerrallaan.  



1.5 Mitä tapahtuu, jos annan ylläpitosuunnitelman vanhentua uusimisen tai tilaukseen 
vaihtamisen sijaan? 
Jos annat ylläpitosuunnitelman vanhentua, et saa enää ylläpitosuunnitelmaan kuuluvia 
etuja. Tähän kuuluvat ohjelmistopäivitysten käyttöoikeus, edellisen version 
käyttöoikeudet, kotikäyttöoikeudet, globaali käyttöoikeus matkustaessa, tuki, pilvipisteet, 
ja pilvipalvelut. Lisäksi, kun ylläpitosuunnitelmasi on vanhentunut, et pysty enää 
vaihtamaan tilaukseen alennetulla hinnalla.  
 
1.6 Ovatko ylläpitosuunnitelmia koskevat muutokset globaaleja? 
Kyllä. Nämä muutokset astuvat voimaan globaalisti. 

Vaihto ylläpitosuunnitelmasta tilaukseen 

2.1 Mitä etuja ylläpitosuunnitelma-asiakkaat saavat vaihtaessaan tilaukseen?  
Investoimme jatkossakin erittäin voimakkaasti tilaustarjontaamme, jotta pystymme 
tarjoamaan sinulle enemmän lisäarvoa seuraavien etujen kautta: 
 

• Uusimmat tuoteominaisuudet – hyödynnä Autodeskin uusia innovaatioita, 
päivityksiä keskeisiin tuotteisiin, työpöytätuotteiden pilvipalveluita ja 
lisätoimintoja heti, kun ne ovat saatavilla, ja ilman erillistä maksua. 
 

• Oikeus uusiin toimialakokoelmiin – saatavilla vain tilauksena. Säästät 
huomattavan summan, jos tarvitset kahta tai useampaa Autodeskin ohjelmistoa. 

 
• Uusi parannettu tuki – nopeampi vasteaika ja mahdollisuus puhelinajan 

varaukseen Autodeskin teknisten tukiasiantuntijoiden kanssa. 
 

• Yksinkertaistettu hallinta – käytä työkaluja, jotka virtaviivaistavat kehitystä ja 
ohjelmistohallintaa, kun standardoit kaikki Autodesk-tuotteesi tilauksen alle. 
 

2.2 Mitä vaihtoehtoja minulla on, jos haluan vaihtaa ylläpitosuunnitelmaan kuuluvia 
tuotteita tilaukseen? 
Monet ylläpitosuunnitelmaan kuuluvat tuotteet ovat vaihdettavissa tilaukseen 
uusintahetkellä. Kun päätät vaihtaa, sinun on annettava vaihdossa pysyvä lisenssisi 
kaikkiin niihin käyttäjälisensseihin, jotka haluat muuttaa tilaukseksi. Lue alla olevat 
ohjeet ja ota yhteyttä Autodesk-kumppaniisi tai Autodesk-myyntiedustajaasi, jos haluat 
tietoa siitä, mitkä tuotteet ovat oikeutettuja vaihtoon. 
 
 
 
 



YLLÄPITOSUUNNITELMASTA: TILAUKSEEN: 
Yksittäistuote Sama yksittäistuote tai toimialakokoelma 
Yksittäinen LT-tuote  Sama yksittäinen LT-tuote tai LT-tuotepaketti 
Design- tai Creation Suite Toimialakokoelma 
LT-tuotepaketti LT-tuotepaketti 
 
Voit vaihtaa joko vuosittaiseen tai monivuotiseen tilaukseen riippumatta nykyisen 
ylläpitosuunnitelmasi sopimuskauden pituudesta.  
 
2.3 Mitä ei ole mahdollista vaihtaa ylläpitosuunnitelmasta tilaukseen? 
Kun vaihdat ylläpitosuunnitelmaan kuuluvia tuotteita tilaukseen, et voi tehdä seuraavia: 
 

• Laskutustyypin vaihto (esim. manuaalisesti uusittavasta automaattisesti 
uusittavaan) 

• Käyttöoikeustyypin vaihto (esim. yhdestä käyttäjästä useaan käyttäjään)  
• Vaihto kuukausittaiseen tai neljännesvuotiseen sopimuskauteen 

 
2.4 Milloin voin vaihtaa tuotteita ylläpitosuunnitelmasta tilaukseen? 
Kesäkuun 15. päivästä 2017 lähtien olet oikeutettu vaihtamaan ehdot täyttäviä 
ylläpitosuunnitelmaan kuuluvia tuotteita tilaukseen uusintahetkellä (enintään 90 päivää 
ennen ylläpitosuunnitelman vanhentumispäivää). Ylläpitosuunnitelmasi pysyy aktiivisena 
alkuperäiseen päättymispäivään asti, ja uusi tilauksesi alkaa ylläpitosuunnitelman 
päättymistä seuraavana päivänä. Olet oikeutettu tähän erikoistarjoukseen, jos tilauksesi 
on käsitelty kokonaisuudessaan ennen ylläpitosuunnitelman vanhentumispäivää. 
 
2.5 Kuinka voin vaihtaa ylläpitosuunnitelmaan kuuluvia tuotteita tilaukseksi?  
Voit vaihtaa ylläpitosuunnitelmaan tällä hetkellä kuuluvia Autodesk-tuotteita tilaukseksi 
ottamalla yhteyttä Autodesk-jälleenmyyjään tai -myyntiedustajaan.  
 
2.6 Voinko jatkaa pysyvän lisenssin alaisen ohjelmistoni käyttöä, kun olen vaihtanut 
ylläpitosuunnitelmani tilaukseen, jos kyse on ehdot täyttävästä tuotteesta ja samasta 
ohjelmistoversiosta kuin uudessa tilauksessa? 
Tarjoamme mahdollisuuden vaihtaa tilaukseen merkittävällä alennuksella, mutta vain 
sillä ehdolla, että suostut luopumaan ylläpitosuunnitelmaan kuuluvasta pysyvästä 
lisenssistä ja korvaamaan sen uudella tilauksella. Normaalisti tämä tarkoittaa, että sinun 
on poistettava vanha pysyvän lisenssin alainen ohjelmisto ja asennettava uuteen 
tilaukseesi liitetty ohjelmisto. Ymmärrämme, että tämä voi haitata työnkulkuasi, jos 
sinulla on valmiiksi asennettuna ehdot täyttävä tuote ja ohjelmistoversio. 
 
 



Mikäli tietyt ehdot ja rajoitukset täyttyvät, mukaan lukien uuden tilauksesi asennus 
nimettyjä käyttäjiä määrittämällä (yhden käyttäjän käyttöoikeus) tai lisenssitiedostoja 
päivittämällä (usean käyttäjän käyttöoikeus),ja voi olla sallittua jättää vanha 
pysyvälisenssinen ohjelmisto asennetuksi,kunnes olet valmis asentamaan tai ottamaan 
käyttöön uuden tilauksen*. Käyttöoikeutesi ohjelmistoon ei kuitenkaan enää ole pysyvä, 
eivätkä pysyvän lisenssin sopimusehdot koske sitä. Sen sijaan ohjelmiston käyttö on 
kausiperusteista, ja sitä koskevat soveltuvan tilauksen käyttöehdot. Toisin sanoen, jos 
siis jatkat vanhan pysyvän lisenssisi käyttöä uuden tilausohjelmiston sijasta, sinun on 
joka tapauksessa noudatettava uuden tilauksen sopimusehtoja.  
 
Suosittelemme vahvasti uuden tilausohjelmiston asentamista niin pian kuin mahdollista, 
jotta voit nauttia tilauksen jatkuvista eduista, kuten tuotepäivityksistä. Joissakin 
tapauksissa, mukaan lukien Suite-pakettien vaihtaminen toimialakokoelmiin, tämä 
edellyttää alkuperäisen pysyvän lisenssin alaisen ohjelmiston poistamista ja uuden 
tilausohjelmiston asentamista. 
 
* Poikkeus asennuksen poistovaatimukseen on rajoitettu ja sitä koskevat ehdot, jotka 
kuvaillaan uudessa ylläpidosta tilaukseenvaihtoehdoissa. Nämä eivät ole saatavilla 
asiakkaille kaikissa maissa.  
 
2.7 Mitä tapahtuu ylläpitosuunnitelmaan kuuluvalla tuotteella luoduille tiedostoille ja 
tiedoille, kun vaihdan tilaukseen?  
Kaikki ylläpitosuunnitelmaan kuuluvalla tuotteella luodut tiedostot ja tiedot ovat 
käytettävissä tilaukseen vaihtamisen jälkeen.  
 
2.8 Jos vaihdan tilaukseen, tarkoittaako tämä, että sovellukseni ja tietoni tallennetaan 
pilvipalveluun? 
Tilauksen työpöytäohjelmistot sekä niihin liittyvät käyttäjätiedot ovat edelleen 
tallennettuina paikalliseen tietokoneeseen. Pilvipalvelusovellukset suoritetaan 
pilvipalveluina. Tietojen tallennuspaikka, pilvi tai paikallinen tietokone, on sinun itsesi 
valittavissa. 
 
2.9 Mitä tapahtuu, jos vaihdan ylläpitosuunnitelman tilaukseksi , ja annan sitten 
tilauksen vanhentua? 
Kuten missä tahansa tilauksessa, kun annat sen vanhentua, et pysty enää käyttämään 
ohjelmistoa. Omat tietosi kuuluvat sinulle, ja voit säilyttää datatiedostojasi edelleen 
(katso kysymys 5.10). Jos haluat aloittaa uuden Autodesk-tilauksen myöhemmin, voit 
tehdä sen maksamalla täyden hinnan.  
 



2.10 Jos vaihdan ylläpitosuunnitelmani tilaukseen, voinko myöhemmin vaihtaa kyseisen 
tilauksen eri tilaustuotteeseen? 
Kun olet vaihtanut ylläpitosuunnitelmasta tilaukseen, sinulla ei ole oikeutta vaihtaa uutta 
alennushintaista tilausta eri tilaustuotteeseen. Tämän vuoksi on tärkeää, että valitset 
oikean tuotteen vaihtohetkellä. 
 
2.11 Kun olen tehnyt vaihdon, voinko myöhemmin vaihtaa tilaukseni sopimuskauden 
pituutta? 
Ei, tilauksen sopimuskauden pituutta ei voi muuttaa myöhemmin. Kun uusit tilauksen 
seuraavan kerran, se on saman pituinen kuin alkuperäinen tilauksesi. Jos esimerkiksi 
haluat vaihtaa vuosittaiseen tilaukseen, tilauksesi uusitaan seuraavalla kerralla jälleen 
vuodeksi. Jos haluat myöhemmin vaihtaa sopimuskautta (esim. monivuotiseen), sinun on 
aloitettava uusi tilaus täydellä tilaushinnalla. Ota tämä huomioon, kun päätät uuden 
tilauksen sopimuskaudesta.  

Vaihtohinnasto 

3.1 Paljonko ylläpitosuunnitelmaan kuuluvien tuotteiden vaihtaminen tilauspohjaisiksi 
maksaa? 
Jos vaihdat tilaukseen vuoden 2017 aikana, useissa tapauksissa tilauksesi hinta on sama 
kuin ylläpitosuunnitelman uusintahinta.  
 
Jos sen sijaan haluat odottaa ja vaihdat tilaukseen vuoden 2017 jälkeen, huomioi, että 
vaihdon hinta nousee 5 % vuonna 2018 ja toiset 5 % vuonna 2019. Voit hyödyntää tätä 
tarjousta vain kerran yhtä ylläpitosuunnitelmaan liitettyä käyttäjälisenssiä kohti, kun 
vaihdat tilaukseen. Toisin kuin normaalissa tilaushinnoittelussa, vaihdon hinta pysyy 
samana riippumatta siitä, onko tilauksessa kyse yhden vai usean käyttäjän 
käyttöoikeudesta.  
Lisätietoa ylläpitosuunnitelmaan kuuluvien tuotteiden vaihtamisesta tilaukseen ja 
hinnastosta saat Autodeskin jälleenmyyjältä tai myyntiedustajalta. 
 
3.2 Mitä hyötyä on vaihtaa ylläpitosuunnitelmaan kuuluvat tuotteeni tilauspohjaisiksi 
tässä vaiheessa sen sijaan, että tekisin niin myöhemmin? 
Vaihdon alennusprosentti laskee 5 % toukokuussa 2018 ja toiset 5 % toukokuussa 2019, 
eli mitä nopeammin vaihdat tilauspohjaiseen malliin, sitä vähemmän maksat – ja sitä 
enemmän säästät verrattuna niihin asiakkaisiin, jotka siirtyvät tilaukseen myöhemmin tai 
jatkavat ylläpitosuunnitelmassa. Kun teet tämän vaihdon, voit myös lukita hinnan jopa 
kolmeksi vuodeksi. 
 



3.3 Mitä maksuvaihtoehtoja on saatavilla, jos haluan lukita alennetun hinnan 
ensimmäisen kolmen vuoden ajaksi? 
Voit valita seuraavista vaihtoehdoista: 
 
Vuosittainen tilaus - jos teet vaihdon kesäkuun 15. päivän 2017 ja toukokuun 2019 välillä, 
pystyt maksamaan vuoden kerrallaan vuosittaisella sopimuksella, jonka voit uusia 
samalla hinnalla enintään kolmeksi vuodeksi* tai 
 
Monivuotinen tilaus - voit halutessasi maksaa koko summan etukäteen kaksi- tai 
kolmivuotisella sopimuksella 
 
* Huomioi valuutan hintavaihtelut.  
 
3.4 Jos vaihdan ylläpitosuunnitelmasta tilaukseen, mikä uusintahintani tulee olemaan 
neljäntenä vuonna ja sen jälkeen? 
3 vuoden hinnan lisäksi voit uudistaa tilauksesi alennetulla hinnalla (noin 15 % korkeampi 
kuin vuoden 2016 ylläpitohintasi). Voit nauttia erikoishinnoittelusta hintaan niin kauan 
kuin jatkat tilauksesi uusimista. Hinta on huokeampi kuin ylläpitosuunnitelman 
uusimishinta ja merkittävästi uutta tilausta edullisempi. 

Sopimushallinta  
 
4.1 Edellyttääkö ylläpitosuunnitelmasta tilaukseen vaihtaminen uutta sopimusta? 
Kyllä. Uusi tilaussopimus luodaan, kun vaihdat ylläpitosuunnitelmaan kuuluvat lisenssisi 
(käyttäjäpaikkasi) tilaukseen. Et voi samalla kertaa lisätä uutta tilausta nykyiseen 
tilaussopimukseen. 
 
4.2 Voinko vaihtaa vain osan ylläpitosuunnitelmaan kuuluvista lisensseistä 
(käyttäjäpaikoista) tilaukseen? 
Kyllä. Voit vaihtaa tilaukseen joko kaikki ylläpitosuunnitelmaan kuuluvat lisenssit tai vain 
osan niistä.  
 
4.3 Onko tämän tarjouksen mukaisen uuden tilaussopimuksen kausi mahdollista täsmätä 
nykyisen sopimuskauden kanssa? 
Ei. Tällä hetkellä ei ole mahdollista täsmätä tätä uutta tilaussopimusta nykyisen 
ylläpitosuunnitelma- tai tilaussopimuksen kauden kanssa. Uuden tilaussopimuksesi 
uusimispäivä on sama kuin alkuperäisessä ylläpitosuunnitelmassa. 
 
 



4.4 Mitä tapahtuu Cloud-pisteilleni, kun vaihdan tilaukseen?  
Cloud-pisteitä ei voi siirtää uuteen tilaussopimukseen. Ostetut Cloud-pisteet vanhenevat 
ylläpitosopimuksesi myötä. Siksi suosittelemme, että käytät ne ennen 
ylläpitosopimuksesi raukeamista, jos aiot vaihtaa kaikki ylläpitosopimuksen lisenssit 
(käyttäjäpaikat) tilaukseen. 

Ohjelmistojen hallinta ja käyttö 

5.1 Mitä aiempia versioita voin käyttää, kun vaihdan ylläpitosuunnitelmasta tilaukseen?  
Kun vaihdat ylläpitosuunnitelman tilaukseen ja ylläpitosuunnitelmasi päättyy, uusi 
tilauksesi alkaa seuraavana päivänä. Uuden tilauksen myötä sinulla on käyttöoikeus 
aiempiin versioihin tilaukseen sisältyvien aiempien versioiden listan mukaisesti.  
 
Lisäksi voit jatkaa sellaisten tuotteiden ja versioiden käyttöä*, jotka olet ladannut 
ylläpitosuunnitelman aikana, vain siinä tapauksessa, jos nämä tuotteet kuuluvat uuteen 
tilaukseesi. Voit jatkaa niiden käyttöä niin kauan kuin haluat sillä aikaa, kun siirryt 
tilaukseen, tai kunnes tilauksesi vanhentuu. Kun olet asentanut ja aktivoinut uuden 
tilausohjelmiston, pyydämme sinua poistamaan kaikki vanhemmat pysyvän lisenssin 
ohjelmistot, joita ei enää tarvita.  
 
Esimerkki 1: jos käytät AutoCAD 2012 -ohjelmistoa ylläpitosuunnitelmaasi kuuluvien 
aiempien versioiden käyttöoikeudella ja olet vaihtanut ylläpitosuunnitelmaan liitetyn 
AutoCAD-ohjelmiston Arkkitehtuurin, teknisen suunnittelun ja rakennusalan kokoelman 
tilaukseen, voit jatkaa AutoCAD 2012 -ohjelmiston käyttöä tilauksellasi niin kauan kuin 
jatkat sen uusimista, sillä AutoCAD sisältyy kyseiseen kokoelmaan. Vaikka AutoCAD 2012 -
ohjelmistoa ei ole tilaukseen sisältyvien aiempien versioiden listalla, kyse on edusta, 
jonka tarjoamme siirtyessäsi ylläpitosuunnitelmasta tilaukseen.  
 
Esimerkki 2: jos käytät AutoCAD 2012 -ohjelmistoa osana Building Design Suite Premium -
paketin ylläpitosuunnitelmaa ja vaihdat Arkkitehtuurin, teknisen suunnittelun ja 
rakennusalan kokoelman tilaukseen, voit myös jatkaa AutoCAD 2012 -ohjelmiston käyttöä 
edellä olevan esimerkin mukaisesti, sillä AutoCAD sisältyy kyseiseen kokoelmaan. 
 
Jos kuitenkin käytät Inventor-ohjelmistoa osana ylläpitosuunnitelmaasi liitettyä Building 
Design Suite Ultimate -pakettia ja olet vaihtanut Arkkitehtuurin, teknisen suunnittelun ja 
rakennusalan kokoelman tilaukseen, sinun on lopetettava kaikkien Inventorin nykyisen ja 
aiempien versioiden käyttö ylläpitosuunnitelman vanhetessa, sillä Inventor ei sisälly 
kyseiseen kokoelmaan.  
 
* Täytettävä tietyt ehdot ja rajoitukset eikä tämä ole saatavilla kaikissa maissa. 
 

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/eligible-previous-version-subscription
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/eligible-previous-version-subscription


5.2 Kun vaihdan tilaukseen, voinko käyttää edelleen samaa ohjelmistoversiota kuin 
ylläpitosuunnitelmassa? 
Kyllä. Useimmissa tapauksissa voit jatkaa sellaisten ohjelmistoversioiden käyttöä*, jotka 
on ladattu ja aktivoitu ylläpitosuunnitelman voimassaoloaikana. Näistä versioista tulee 
osa tilausoikeuksiasi. Lisäksi voit käyttää tilatessa edellisiä versioita Tilauksen edellisten 
versioiden kelpoisuusluettelon mukaisesti. 
 
* Täytettävä tietyt ehdot ja rajoitukset eikä tämä ole saatavilla kaikissa maissa. 
 
5.3 Mitä tilausvaihtoehtoja on saatavilla, jos minulla ei ole Internet-yhteyttä?  
Jos sinulla ei ole Internet-yhteyttä, suosittelemme, että vaihdat ylläpitosopimukseen 
liitetyt pysyvät lisenssisi usean käyttäjän käyttöoikeudella tätä vastaavaan tilaukseen. 
Tämä mahdollistaa ohjelmiston käytön ilman Internet-yhteyttä. Jos sinulla on tällä 
hetkellä ylläpitosopimukseen liitetty pysyvä lisenssi yhden käyttäjän käyttöoikeudella, 
sinun on hankittava uusi tilaus usean käyttäjän käyttöoikeudella. 
 
5.4 Kun vaihdan tilaukseen, onko minun päivitettävä ohjelmisto jokaisen uuden version 
julkaisun yhteydessä?  
Ei. Voit valita, päivitetäänkö ohjelmistoversio ja milloin se tehdään.  
 
5.5 Mitä minun on tehtävä uuden tilatun ohjelmiston määrittämiseksi? 
Tietoja uuden ohjelmiston latauksesta, asennuksesta ja aktivoinnista on lataus- ja 
asennussivulla. 
 
5.6 Mitä määrityksiä tarvitaan, jos tuote on jo asennettuna? Onko minun uuden tilauksen 
myötä poistettava vanha asennus ja asennettava ohjelmisto uudelleen? 
Useimmissa tapauksissa järjestelmänvalvojan ei tarvitse poistaa* vanhaa asennusta ja 
asentaa ohjelmistoa uudelleen, kunhan tuote määritetään tilauspohjaiseksi. 
 
* Asiakkaan on täytettävä tietyt ehdot ja rajoitukset eikä tämä ole saatavilla kaikissa maissa. 
 
Jos kyse on tilauksesta yhden käyttäjän käyttöoikeudella, järjestelmänvalvojan on 
määritettävä käyttäjien oikeus uuteen tilaukseen – katso alla oleva kohta 5.7, 
Loppukäyttäjien on sitten päivitettävä tuotteensa sarjanumero uuden tilauksen 
sarjanumeroksi. (Huomaa: jos vaihdat Suite-paketista toimialakokoelmaan tai LT-
tuotteesta LT-pakettiin, sarjanumeroa ei tarvitse päivittää. Jos yrität tehdä niin, 
tuloksena on virhe.) 
 
Jos kyse on tilauksesta usean käyttäjän käyttöoikeudella, järjestelmänvalvojan on 
korvattava nykyisen ylläpitosuunnitelman lisenssitiedosto tai koodinpätkä uudella 
lisenssitiedostolla, johon sisältyvät uuden tilauksen lisenssit. Sinun on mahdollisesti 
myös annettava käyttäjille oikeudet pilvipalveluihin – katso alla oleva kohta 5.7. 
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5.7 Kuinka käyttäjille voidaan määrittää oikeudet uusiin tuotteisiin ja/tai palveluihin 
uuden tilauksen myötä?  
Jos kyse on tilauksesta yhden käyttäjän käyttöoikeudella, järjestelmänvalvojan on 
lisättävä ja määritettävä nimetyt käyttäjät tuotteen käyttöä varten. Loppukäyttäjiä 
pyydetään tämän jälkeen kirjautumaan ohjelmiston käynnistyksen yhteydessä. Heidän 
tulee käyttää samaa käyttäjätunnusta. Tällä varmistetaan ohjelmiston käyttöoikeus. 
 
Jos kyse on tilauksesta usean käyttäjän käyttöoikeudella, järjestelmänvalvojan on 
korvattava nykyisen ylläpitosuunnitelman lisenssitiedosto tai koodinpätkä uudella 
lisenssitiedostolla, johon sisältyvät uuden tilauksen lisenssit. Käyttäjän pitäisi tämän 
jälkeen pystyä käynnistämään ohjelmisto uudella lisenssillä. 
 
Lisäksi järjestelmänvalvojan on kaikissa tapauksissa lisättävä ja määritettävä nimetyt 
käyttäjät Autodesk-tiliin, jotta he voivat hyödyntää pilvipalveluita ja muita tilauksen etuja, 
kuten tuotetukea. Lisätietoja on kohdassa käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta. 
 
5.8 Siirretäänkö nimetyt käyttäjät automaattisesti uuteen tilaukseen, kun olen tehnyt 
vaihdon?  
Ei. Ylläpitosopimukseen liitettyjen lisenssien käyttäjiä ei automaattisesti siirretä uuteen 
tilaukseen. Järjestelmänvalvojasi on luotava ja/tai määritettävä uuteen tilaukseen 
työpöytäohjelmiston, pilvipalveluiden ja tuen käyttäjät. Lisätietoja on kohdassa 
käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta. 
 
5.9 Mistä tiedän, että ylläpitosuunnitelmani on vaihdettu tilaukseen? 
Kun ylläpitosuunnitelma vanhenee ja uusi tilauksesi alkaa, järjestelmänvalvojat saavat 
sähköpostin, joka sisältää uuden tilauksen tiedot vaihdon suorittamiseksi. Vaihdetut 
lisenssit (käyttäjäpaikat) saavat lyhyeksi ajaksi merkinnän "Vaihdettu" Autodesk-tilillä 
ennen niiden poistamista. Uusi tilauksesi alkaa ylläpitosuunnitelman vanhenemista 
seuraavana päivänä. 
 
5.10 Voinko tarkastella tai muokata Autodesk-tiedostojani, jos minulla ei enää ole 
pysyvää lisenssiä tai perun tilaukseni? 
Kyllä. Sen lisäksi, että tarjoamme maksuttomia tiedostojen katseluohjelmia, useimmat 
Autodesk-tuotteet mahdollistavat tiedostojen tallentamisen valmistajasta 
riippumattomissa tiedostomuodoissa. Mikäli nämä tiedostomuodot ovat käytettävissä, ne 
mahdollistavat tietojen digitaalisen vaihdon ohjelmistovalmistajien välillä. Voit myös 
käyttää kolmannen osapuolen tietokääntäjää Autodeskin standardimuotoisten 
tiedostojen kääntämiseen ja muokata niitä sitten haluamallasi järjestelmällä.  
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5.11 Muuttuvatko tukietuni, jos vaihdan ylläpitosopimuksesta tilaukseen? 
Autodesk on parantamassa kaikkien tilaajien tukikokemusta tarjoamalla nopeampia, 
helpompia ja yksinkertaisempia tapoja tuen hankkimiseen aina tarvittaessa. Kun vaihdat 
ylläpitosuunnitelmasta tilaukseen, voit varata puhelinajan suoraan Autodeskin teknisen 
tukiasiantuntijan kanssa. Saat maksutonta apua uuden tilauksesi määrittämiseen ja 
ongelmien ratkaisuun. 

5.12 Mistä saan apua tai lisätietoa, kun olen vaihtanut tilaukseen?  
Lisätietoja uuden tilauksesi määrittämisestä ja hallinnasta saat jälleenmyyjältä tai 
Autodesk Knowledge Networkin Move to Subscription -ohjekeskuksesta . 
 

http://www.autodesk.com/move-to-subscription-guide
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