Studenti, jak získat studentskou licenci od
Autodesku zdarma?
Studentská licence je určena pouze pro studenty vysokých škol a středních škol ve věku 13 let a více, a také pro
pedagogy. Licence je k dispozici zdarma, avšak je časově omezena na dobu 36 měsíců.
Pokud jste školní instituce, přejděte k dokumentu pro získání akademické licence.
Licence zdarma má omezené možnosti používání, a to pouze pro osobní vzdělávání, není určena pro použití v učebnách
a ke komerčním účelům. Na všech tištěných výstupech bude automaticky generován vodoznak s upozorněním, že výkres
byl vytvořen ve studentské verzi. Tento vodoznak není možné odstranit.

Postup:
V krátkosti je postup takový, že se nejdříve zaregistrujete do Autodesk Education Community a po té si odsud stáhnete a
nainstalujete vybranou aplikaci, kterou pak zaktivujete a můžete používat.
Seznam aplikací, které je možné si stáhnout, najdete zde.
1, přihlášení probíhá přes portál Education Community na adrese http://www.autodesk.com/education/home

2, na adrese http://www.autodesk.com/education/free-software si zvolte který software chcete používat. Po té se vám
zobrazí volba pro přihlášení či registraci.

Pokud už studentský účet u Autodesku založený máte, klikněte na šipku u Sign in, otevře se okno s možností zadání
vašich registračních údajů a po té se přihlásíte.
Pokud ale účet nemáte, klikněte na možnost Create account. Zobrazí se vám dialogové okno s registrací, kde vyplníte
veškeré své údaje.

3, projdeme si jednotlivá políčka samostatně.
Country: vyplňte Czech Republic nebo Slovakia pokud jste ze Slovenské republiky.
Birthdate: doplňte datum narození
Education status
I am: zvolte, zda jste student, zaměstnanec fakulty či tzv. mentor.
Dále pokračujeme popisem pro volbu studenta.

Type: musíte vybrat, zda jste student střední či vysoké školy
School: uveďte název vaší školy
School URL: vložte odkaz na www stránky vaší školy
Account information
First name: zapište křestní jméno
Last name: zapište příjmení
Autodesk ID (username): zvolte libovolné přihlašovací jméno
Email: vyplňte email
Confirm email: zopakujte email
Password: zadejte heslo, musí mít 8 až 12 znaků a musí obsahovat minimálně jednu číslici a jedno velké písmeno, nesmí
obsahovat mezery
Confirm password: znovu zopakujte zadání hesla
Terms & conditions
Zde musíte zaškrtnout následující volby:
-

První je volba, že chcete přijímat od Autodesku e-mailovou komunikaci, obsahující informace o novinkách a
speciálních akcích
Druhá volba je, že souhlasíte s podmínkami služeb Autodesku a s použitím vašich osobních údajů v souladu se
zásadami ochrany těchto dat
Třetí volba je potvrzení, že jste četli podmínky používání Autodesk školních licencí a že s nimi souhlasíte. Také
tímto stvrzujete, že jste studentem či zaměstnancem fakulty.

Pokud máte vše vyplněno, kliknete na tlačítko Next.

V tuto chvíli na vámi uvedenou emailovou adresu dorazí potvrzovací email.

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

V emailu vidíte odkaz, na který je nutné kliknout, abyste dokončili registraci a aktivovali svůj účet.

5, nyní se přihlásíme do systému Education community. Tentokrát zvolíme Sign in a vyplníme naše uživatelské jméno a
heslo:

Jsme přihlášení a registrace je dokončena.

Chcete-li si stáhnout studentskou licenci, postupujeme následovně:
1, přihlásíme se ke Education community, viz předchozí postup
2, v sekci Students na hlavní stránce klikneme na odkaz pro studenty, viz obrázek:

Dostaneme se na seznam produktů,
které je možné si bezplatně stáhnout.

3, seznam je možné různě filtrovat. Až
si vyberete váš požadovaný produkt,
klikněte na něj.

Zobrazí se menu ke stažení aplikace. V menu zvolíte, o jakou verzi produktu máte zájem, v jakém jazyce a pro jaký
operační systém. Po definování verze, se v části Review and Download zobrazí sériové číslo, které jste obdrželi a také
produktový klíč. Tuto informaci si uschovejte, budete to potřebovat při aktivaci produktu.
Informace o sériovém čísle vám bude zaslána i na email. Nikde jinde nezískáte sériové číslo, než touto cestou.

Zvolte možnost Install now a dojde k instalaci vybrané aplikace.

4, nyní se spustil průvodce instalací aplikace. Následujte kroky požadované průvodcem a na závěr zaktivujte váš produkt
pomocí sériového čísla, které jste obdrželi.

Informace o sériovém čísle vám byla zaslána i do emailu uvedeného v registraci do
Education community.
Postup pro aktivaci produktu najdete zde.
Na Education community najdete kromě aplikací ke stažení i množství zajímavých informací, výukových materiálů,
pozvánek k soutěžím, a mnoho dalšího. Neváhejte a prozkoumejte tento portál.

http://www.autodesk.com/education/home

