Autodesk Account

DOWNLOAD INSTALACIJSKIH DATOTEK ZA PROGRAME
Stranke si lahko preko računa Autodesk Account prenesejo svojo instalacijsko datoteko za kupljen/najet
program. Poleg zadnje različice, so na računu na voljo še instalacijske datoteke za starejše različice programov,
če je stranka do njih upravičena.
Če je stranka program kupila že pred več leti in ga brez prekinitve letno nadgrajevala preko naročnine, bo imela
dostop do dodatnih 3-h starejših različic (npr. če je 2018 zadnja različica, je omogočen dostop do različic 2017,
2016 in 2015). Enako velja za neprekinjeno vzdrževanje letnega najema.
Svetujemo vam, da si preneseno instalacijsko datoteko programa skrbno arhivirate, saj jo boste ob menjavi ali
okvari računalniki znova potrebovali. Instalacijske datoteke nadomeščajo star način namestitve programov
preko DVD-jev iz škatel. Dostop do starejših različic programa je lahko že v nekaj letih onemogočen.
1. Prijavimo se na Autodeskov račun Autodesk Account: https://accounts.autodesk.com/
PDF navodila za prijavo v Autodesk Account
2. Desno zgoraj kliknemo na povezavo Manage products and downloads.

3. Za prenos instalacijske datoteke programa kliknemo (op. glej sliko):
- A – Products & Services
- B – V desnem seznamu poiščemo program in kliknemo puščico ob imenu programa za razširitev vsebine.
- C – Kliknemo povezavo View downloads pri ustrezni različici programa
Pozor! Zapišemo si podatek o serijski številki programa in Product Key.
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4. Pojavi se okno, kjer lahko še vedno izberemo želeno različico programa (Version), 64-bitno računalniško
osnovo (Platform) in jezik (Language). 32-bitna različica programa ni več na voljo!
Desno pod gumbom Install now odpremo seznam View All in izberemo način prenosa Browser download.
Datoteko shranimo v poljubno mapo na računalniku.
Pozor! Druge možnosti za prenos lahko povzročijo več težav. INSTALL NOW pomeni takojšnjo instalacijo
programa preko spleta. Možnost odsvetujemo, saj je instalacija programa počasna, ob morebitni menjavi
računalnika in ponovni instalaciji programa pa ne bomo več imeli instalacijske datoteke. Opcija DOWNLOAD
NOW naj bi omogočala hitrejši prenos instalacijske datoteke, a je pred tem potrebno namestiti še vmesni
modul Download Manager.
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