Vejledning til Autodesk Account Subscription

Denne vejledning beskriver, hvordan du logger på Autodesk Account samt de vigtigste
funktioner, bl.a. download af software, hvor du finder serienumre, tildeling af licenser til
brugere m.m.
Der findes derudover flere andre funktioner på siden, så kig dig omkring.
Du kan se en videoguide af Autodesk Account her

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Subscription-ansvarlig Bjarne Storgaard
Lauridsen
Mail: subscription@nti.dk
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Step 1 - Check din e-mail
Efter dit køb modtager du en mail fra Autodesk med serienummer og produktnøgle.
Er du ny bruger, modtager du yderligere en velkomstmail med User ID til din konto og et link til den
side, hvor du kan logge ind på din Autodesk Account – tryk på det blå felt.
Indtast dit User ID og tryk på ”Next”. Herefter tryk på ”Forgot” og få tilsendt et password pr. mail.

Step 2 - Log ind
Log ind med dit Autodesk User ID og det password, som du har modtaget pr. mail.
Link: https://accounts.autodesk.com/
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Når du kommer ind på siden, vises dette billede:

Under ”Security Settings” kan du ændre dit username, din emailadresse og dit password.
Under ”Preferences” kan du ændre sprog. Engelsk er standard, dansk kan desværre ikke vælges.
Vælger du menupunktet ”Management” øverst på siden vises dette:
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All Products & Services
Under dette menupunkt finder du alle dine produkter og services.
Med de 2 filtre ”License Type” og ”Version” kan du sortere på Single-user (standalone) og Multiuser (network) og på versionerne.

Download Software

Klik på ”Downloads” under det produkt du ønsker at downloade, og du får dette billede:

Her kan du vælge hvilken version, platform og sprog, du ønsker at downloade.
Klik på pilene for at ændre version, platform eller sprog. Ændrer man f.eks. platform til ”Win 64”
giver det andre muligheder for at downloade. Dette kan være forskellig alt efter hvilket program
man vil downloade. ”Install now” vil være det foretrukne valg for de fleste, da den henter og
installerer på én gang.
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Andre muligheder kan være:
1) ”Download Now” henter programmet “Download Manager”. Dette program håndterer
downloaden af dine produkter. Når ”Download Manager” er installeret, hentes din Autodesk
software automatisk.
2) ”Browser Download” henter programmet via din browser.
Bemærk at et pop-up vindue/download vindue kan være skjult i baggrunden.
Nogle produkter giver mulighed for at hente updates, tillægsprogrammer m.m.
Du kan klikke på ”Additional files” for at hente dem.

Serial Numbers og Product Keys
Klik på den blå pil ud for produkt navnet, og du ser dette:

Her kan du se alle de serienumre, I har til det pågældende produkt. Scroll ned, for at se tidligere
versioner. Nummeret, der står efter skråstregen, er Product Key.
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Previous Versions Rights
Når du har Subscription har du adgang til at benytte op til 3 foregående versioner. Har du behov
for at installere en tidligere version, men ikke har et serienummer, kan du klikke på ”Get serial
number” og det vil herefter blive vist på dette billede.

Home Use Rights
Da Subscription licenser er bundet op på en navngiven bruger, kan denne bruger benytte
programmet på en vilkårlig computer, og dermed også derhjemme på sin egen private computer.
Dvs. at man godt må have installeret softwaren både på sin arbejdscomputer og sin private
computer samtidig.
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Users
Det er under menupunktet ”Users” - ”Manage Users” man tildeler brugere adgang til at benytte
produkterne. Oprettede brugere får adgang til deres egen Autodesk Account, så snart man opretter
dem. Man kan tildele brugerne forskellige rettigheder, bl.a. mulighed for softwaredownload,
softwareopdateringer og oprette supportcases.
Når man opretter en ny bruger får brugeren en velkomst e-mail fra Autodesk med et User ID.
For login se ”Step 2 – Log Ind” på side 2.

For at oprette nye brugere klikkes på ”+ Add”. Indtast den nye brugers navn og e-mail adresse, og
er der flueben i boksen ”I’d like to add acces to the user(s) now” kommer du direkte videre til at
tildele rettigheder og licenser til brugeren i efterfølgende skærmbillede.
Licensen tildeles brugeren ved at sætte kryds i ”Assign” (se rød pil) ved det produkt, man ønsker at
tildele brugeren under overskriften ”Products & Services”.
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Som Contract Manager bestemmer du hvilke Benefits (muligheder) den enkelte bruger skal have
adgang til, f.eks. oprettelse af supportcases hos Autodesk og download af software. Klik på den
blå pil ud for ”Product Updates and Support” for at vælge ”Benefits”.

Vigtigt!
Bemærk at man som Contract Manager automatisk bliver tilknyttet som bruger af et nyt
produkt. Hvis man ikke skal benytte produktet, skal man fjerne sig som bruger, før man kan
tildele produktet til en anden bruger.
Så snart oplysninger på rette bruger er indtastet, og der klikkes ”Save” er brugeren oprettet
– og herefter skal produktet assignes til brugeren ved at sætte flueben i ”Assign”. Når
Contract Manageren har gjort ovenstående vil brugeren modtage en mail fra Autodesk med
User ID til sin personlige Autodesk Account, hvor produktet kan downloades.
NB! Du bedes afvente mail fra Autodesk med User ID til din Autodesk Account – og ikke
oprette en selv ved at trykke på ”Create Account”.
Såfremt du allerede har en Autodesk Account, eller er kommet til at oprette en konto, er det
vigtigt, at du benytter den account, som du får tildelt af Autodesk når du modtager mail om
at dine rettigheder er ændret ved at du har fået tildelt et produkt af din Contract Manager.

Vi har desuden oplevet, at nogle kunder får problemer både under installation, ved aktivering eller
at de bare får forskellige fejlmeddelelser f.eks. ”Fejl i Application Manager”
Fejlen kan næsten altid løses via nedenstående guide.
Husk ALTID at rådføre dig med jeres it-ansvarlige inden du fortsætter.
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Problem med Autodesk produkter på Windows
versioner med aktiv UAC
Inden der installeres Autodesk, skal man sikre at Kontrol af brugerkonti er sat til en max værdi = 0
Nedenstående billede 2 fremkommer ved enten at køre kommandoen UAC fra:
Billede 1

Eller via Kontrolpanel > Brugerkonti > Indstillinger for Kontrol af brugerkonti.
Billede 2

Indstillingen kræver en genstart inden den slår igennem.
Det er vigtig, at denne indstilling er valgt inden man installerer Autodesk produktet, såfremt
produktet allerede er installeret er re-installation formentlig nødvendig.
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