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Autodesk InfraWorks – installeerimine 
 
Sissejuhatus 

Autodesk InfraWorks tarkvara juures tuleb lähtuda asjaolust, et kõik uuemad versioonid ei pruugi olla 
tudengi kontoga kasutatavad. Seega tuleb veenduda, et enne tööle asumist te ei kasuta mitte 
prooviversiooni vaid tudengi kontoga aktiveeritud versiooni. Vastasel juhul saate tarkvara kasutada 
vaid 30 päeva ning seejärel tuleb vahetada kontot või installeerida varasem versioon, kus tudengi 
konto on toetatud. See aga põhjustab olukorra, kus uuema versiooniga tehtud mudeleid ei saa 
avada vanema versiooniga! Ja pead hakkama otsast peale.  

 
Konto loomine 
 

1. Ava veebilehitseja ning sisesta järgmine aadress: https://www.autodesk.com/education 
2. Veendu, et oled aktiveerinud Autodesk tudengi konto (vt lisajuhist). 

 
InfraWorks versiooni alla laadimine 

 
1. Logi oma Autodesk tudengi kontoga sisse: https://www.autodesk.com/education 
2. Leia InfraWorks sektsioon ning laadi alla 2021. Jaanuar 2021 seisuga on tudengi konto alt 

toetatud versioon 2021.2 (peale uuendamist Autodesk Desktop App vahendusel). 

 

3. Peale tarkvara installeerimist tuleb Autodesk InfraWorks tarkvara käivitamisel kasutada sama 
e-posti/parooli, millega oled aktiveerinud Autodesk tudengi konto. Ja selle sama konto alt 
pead olema justkui aktiveerinud InfraWorks kasutuse (seda sa sisuliselt tegid alla 
laadimisega). See on oluline etapp, kuna Autodesk ei lisa automaatselt kõiki tarkvarasid 
tudengi konto alla, vaid igaüks tuleb ära märkida. 

4. Kui InfraWorks käivitub (peale sisse logimist), peaksid nägema kohe tarkvara kasutajaliidest 
ja lisadialooge ei kuvata. Kui aga on loodud vale konto (mitte tudengi oma), või selle alt pole 
InfraWorks aktiveeritud või oled installeerinud versiooni, mida tudengi konto alt ei toetata, - 
kuvatakse dialoog, kus saad valida prooviversiooni kasutamise. Pane tähele, et see kestab 30 
päeva ja peale seda aega sa enam antud konto alt mudeleid redigeerida ei saa.  

5. Kui prooviversiooni ei kuvata, siis saad hetkel installeeritud versiooni numbrit kuvada ka läbi 
Application Options dialoogi: 

https://www.autodesk.com/education
https://www.autodesk.com/education
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Märkus: Palun veendu, et enne tööle asumist ei kasuta prooviversiooni. Üldjuhul on Autodeski poolt 
soovitatud töötada kõikide tarkvarade juures sama versiooniga (ehk siis Civil 3D 2021, Revit 2021, 
InfraWorks 2021 jne). 

Märkus: Läbi Autodesk Desktop App rakenduse võidakse sulle pakkuda InfraWorks tarkvara uuendusi 
(ka stiilis, 2021.1 > 2021.2 jne). Veendu, et peale uuendust oleks tarkvara endiselt tudengi konto alt 
kasutatav. Kui pakutakse sama konto alt prooviversiooni (peale uuendamist), siis see versioon ei ole 
veel tudengi konto poolt toetatud. Sellisel juhul on soovitav vanem versioon installeerida 
(olemasolev maha installeerida ja seejärel uuesti vanem versioon installeerida, kuna InfraWorks on 
üks väheseid Autodesk tarkvarasid, mida ei saa korraga mitmes erinevas versioonis installeerida – 
näiteks Autodesk Civil 3D tarkvara puhul võib sul masinas olla nii 2020 kui ka 2021 versioon). 

Märkus: InfraWorks ei luba vanema versiooniga uuemas versioonis tehtud mudeleid avada ja pead 
hakkama otsast peale. Näiteks toob üldjuhul ka versiooni pisim uuendus kaasa mudeli andmebaaside 
uuenduse, mis tähendab, et 2021.2 versiooni mudeleid ei saa avada 2020.1 versiooniga jne (niipea 
kui uuendus vajab andmebaasi uuendamist).  

 


