Jak získat akademickou licenci od Autodesku
zdarma?
1, přihlášení probíhá přes portál Academic Resource Center (ARC) na adrese http://www.autodesk.com/education/freesoftware/academic-resource-center

2, zde je uprostřed okna část pro vytvoření vlastního účtu či přihlášení do systému, pokud už účet vytvořený máte

Pokud už účet vaši instituce u Autodesku založený máte, klikněte na šipku u Sign in, otevře se okno s možností zadání
vašich registračních údajů a po té se přihlásíte. Adresa pro přihlášení je https://schools.autodesk.com/login/

Pokud ale účet nemáte, klikněte na možnost Create account. Zobrazí se vám dialogové okno s registrací, kde vyplníte
veškeré své údaje. Stránka pro registraci je https://schools.autodesk.com/register/ a je v českém jazyce.

3, Vyplňte do formuláře Vaše konkrétní údaje. Zzadejte heslo, musí mít 8 až 12 znaků a musí obsahovat minimálně jednu
číslici a jedno velké písmeno, nesmí obsahovat mezery.
Ve spodní části registrace máte volbu pro přijetí podmínek používání, použití služby Autodesk 360 a část o použití Vašich
osobních údajů. Tuto část musíte potvrdit, abyste mohli registraci dokončit. Doporučujeme si přečíst všechny
odkazované dokumenty.
Dále máte volbu pro potvrzení přijímání emailových sdělení od Autodesku. Tato část není povinná.
Po té klikněte na možnost Odeslat.

Na obrazovce se zobrazí potvrzení o registraci a na vámi uvedenou emailovou adresu dorazí potvrzovací email.

4, Přihlaste se na svou emailovou adresu. Pokud email nevidíte, zkontrolujte spam (odesílatel je
academicresourcecenter@autodesk.com). Případně si nechte zaslat potvrzovací email znovu zde.
Uvítací email vypadá takto:

V emailu vidíte odkaz Aktivujte svůj účet, na který je nutné kliknout, abyste dokončili registraci a aktivovali svůj účet.
5, Po kliknutí na výše uvedený odkaz vás systém automaticky přihlásí do Autodesk Academic Resource Center. Při
úvodním přihlášení jste vyzvání k vyplnění informací o vaší vzdělávací instituci. Políčka označená hvězdičkou je nutné
vyplnit.

Po vyplnění klikněte na políčko Odeslat. Tímto jste přihlásili vaši instituci do Academic Resource Centra a máte možnost
plně využívat všechny jeho výhody, jako například software zdarma. Více se dozvíte zde.

