Návod na zprovoznění studentské verze
aplikací firmy Autodesk

pro www.stavebniskola.cz vytvořil BcRT
upraveno dne 29. 8. 2021
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Poznámky
1) Před zahájením instalace doporučuji odinstalovat starší verze aplikací Autodesk.
2) Pokud máte vytvořený a aktivovaný účet u Autodesku, nemusíte si vytvářet nový (kapitola 1).
Bude stačit zaslání ofoceného dokladu o studiu (kapitola 2).
3) Pro zprovoznění AutoCADu je zapotřebí asi 20 GB volného místa na disku C.
4) Návod neupozorňuje na části, kde si máte přečíst text, s kterým následně souhlasíte. Vždy se
ale podle něho musíte řídit.
5) I po vydání nové verze programů může být manuál funkční.
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1 Vytvoření účtu na stránkách Autodesk – pokud ho už nemáte
Podle instruktážního videa
https://youtu.be/UCMM8kE7QQ4?t=30
si vytvořte účet na adrese:
https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview
Poznámky:
vyplňte požadované údaje (Czech Republic, Student, datum narození), klikněte na NEXT, vyplňte
požadované údaje (jméno, příjmení, 2x školní e-mail a nové heslo k účtu Autodesk), zaškrtněte
souhlas s podmínkami
Název institutu je: Vyšší Odborná Škola Stavební a Střední Škola Stave…
Jako doklad o studiu můžete použít školou vydaný Doklad o studiu (vydává sekretariát). Můžete
zkusit i nafotit průkaz ISIC.
Ověření účtu trvá až 2 dny, ale v pracovních dnech jen pár hodin. Sledujte schránku e-mailu.
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2 Prodloužení licence na další rok – pokud vám vypršela
1) Přihlaste se na https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview kliknutím na
„Sign in“ a zadáním e-mailu a hesla k účtu Autodesku.

2) Pokud vám vypršela roční licence, zobrazí se vám informační text. Klikněte na „GET STARTED“

3) Po zkontrolování vašich údajů klikněte na tlačítko „CONFIRM“.

4) Klikněte na tlačítko
„Drag dokument here or browse“
a nalistujte .pdf dokument s potvrzením o studiu.
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5) Po vybrání souboru klikněte na tlačítko „SUBMIT“.

6) Zavřete potvrzení o odeslání kliknutím na tlačítko „CLOSE“.

7) Na úvodní straně webového portálu Autodesku se vám zobrazí zpráva o prodloužení licence
o další rok, také vám bude zaslán e-mail s informací o přístupu ke vzdělávací licenci.
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3 Přihlášení a stažení instalační aplikace
1) Přihlaste se na https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview kliknutím na
„Sign in“ a zadáním e-mailu a hesla k účtu Autodesku.

2) Když bude u vámi požadované aplikace (zde AutoCAD) tlačítko „Get started“ klikněte na něj.

3) Pokud jste vyzváni, opět se přihlášce emailem a heslem k účtu Autodesk za účelem ověření.
Klikněte na „GET AUTODESK SOFTWARE“
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4) Pokud se vám zobrazí následující výzva, nyní účast zamítněte.

5) Když bude u vámi požadované aplikace (zde AutoCAD) tlačítko „Get product“ klikněte na něj.
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6) Změntě výběr jazyka na „Čeština“.

7) Klikněte na tlačítko „Download“. Toto platí pro AutoCAD. Pokud máte na výběr jen možnost
Install (u ostatních aplikací Civil3D, Revit, …) zvolte „Install“.

8) V závislosti na rychlosti připojení k Internetu počkejte několik minut na stažení instalačního
souboru.

9) Po kliknutí na stažený soubor se po pár sekundách spustí instalace.

Na e-mail vám přišla zpráva o zpřístupnění požadovaného produktu s datem ukončení platnosti
licence po 1 roku.
Žádné licenční čísla neobdržíte, protože nejsou potřeba.
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4 Instalace a doporučené nastavení při instalaci AutoCADu
1) Po spuštění instalačního souboru (AutoCAD_2022_Czech_Win_64bit_dlm.sfx.exe) jste
dotázáni na umístění, kam se mají rozbalit instalační soubory. Můžete pokračovat kliknutím
na OK. Následuje samotné rozbalení a spuštění instalačního průvodce.

2) Odsouhlaste Právní ujednání
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3) Klikněte na „Další“, pokud nechcete změnit umístění programu.

4) Klikněte na „Instalace“.

5) Počkejte několik minut na provedení samotné Instalace.
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6) Ideální je vyčkat, na kompletní instalaci - hotova na 100%.

7) Na plochu se umístí ikona na spuštění AutoCADu a na servisní aplikaci pro aktualizaci
produktu a napojení na Autodesk účet.

8) Po nainstalování AutoCAD spusťte.
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5 První spuštění aplikace
1) Pokud se nespustil AutoCAD, můžete ho spustit ikonou umístěnou na ploše.

2) Pokud jste měli nebo máte nainstalovanou ještě jinou verzi aplikace od Autodesku, nabídne
se vám možnost otevírat soubory DWG pomocí právě nainstalované verze aplikace. Zvolte
jednu z variant. V případě nejasnosti zvolte první možnost.

3) Aby byl program licencovaný, je zapotřebí se přihlásit pomocí účtu u Autodesku. Po kliknutí
na „Přihlásit se pomocí ID Autodesk“ zadejte svoje přihlašovací údaje (e-mail a heslo, v
přípaně dvoufaktorového ověřování opište bezpečností kód z SMSky).
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4) Zkontrolovat platnost licence můžete podle následujících screenů:

Zobrazí se verze licence (studentská) a datum platnosti licence (platná 1 rok)
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6 Aktualizace aplikace a instalace dalších aplikací Autodesk
Pro lepší fungování doporučuji instalovat aktualizace aplikací – odstraňují zjištěné chyby.
1) Ukončete aplikaci AutoCAD a spusťte „Počítačová aplikace …“

2) Při dotazu odsouhlaste používání.
3) Kliknutím na ikonu šipky dolů se zobrazí dostupné aktualizace vašich nainstalovaných
produktů

4) Postupně je proveďte kliknutím na “Aktualizovat“.
Počkejte několik minut na stažení aktualizace.

13

5) Odsouhlaste spuštění instalace a počkejte na provedení.

6) Aktualizaci dokončete.

7) Proveďte aktualizaci všech dalších aplikací.
V aplikaci můžete spustit i instalaci jiných aplikací rodiny Autodesk. Stačí kliknout na ikonu vpravo
nahoře: „Moje produkty a nástroje“

Po vybrání aplikace je zapotřebí zatrhnout: Souhlasím s dokumentem (Smluvními podmínkami) a
kliknout na tlačítko Instalovat.
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