
Viktige oppdateringer om vedlikeholdsavtaler 

Vanlige spørsmål – kunder 

I dette dokumentet får du svar på vanlige spørsmål om kommende 
endringer i vedlikeholdsavtaler nå som vi går over til én 
bedriftsmodell.  
 
* Vanlige spørsmål (FAQ) oppdateres fra tid til annen og kan være under oversettelse. 
Den engelske versjonen får alltid oppdateringene først, så vi anbefaler at du også ser på 
denne. 
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Hva er nytt i disse svarene på vanlige spørsmål? Her er de siste 
oppdateringene per 12. april 2017. 
 
Følgende spørsmål og svar i dette dokumentet er enten nye eller inneholder 
oppdateringer. Hvis du allerede har sett gjennom svarene på disse spørsmålene, bør du 
fokusere på følgende: 
 
1.5 Hva skjer hvis jeg lar vedlikeholdsavtalen utløpe i stedet for å fornye eller bytte til 
abonnement? 
 
2.9 Hva skjer hvis jeg bytter min vedlikeholdsavtale til abonnement og deretter lar 
abonnementet mitt utløpe? 
 
3.3 Hvilke betalingsmåter kan jeg velge mellom for å sikre meg rabatten for de første tre 
årene? 
 
5.1 Hvilke tidligere versjoner kan jeg bruke når jeg bytter fra en vedlikeholdsavtale til et 
abonnement?  
 
5.2 Når jeg bytter til abonnement, kan jeg da fortsette å bruke samme 
programvareversjon som jeg brukte med vedlikeholdsavtalen min? 
 
 
Forrige oppdatering fra 15. mars 2017 
 
3.4 Hvilken fornyelsespris gjelder når de tre første årene er omme hvis jeg bytter fra en 
vedlikeholdsavtale til abonnement? 
 
5.3 Hva slags abonnementer kan jeg velge mellom hvis jeg mangler tilkobling til Internett? 
 
5.10 Kan jeg kalle frem eller redigere Autodesk-filene mine hvis jeg ikke lenger har en 
evigvarende lisens eller velger å kansellere abonnementet? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oversikt  
 
1.1 Hva endrer seg for kunder med vedlikeholdsavtaler? 
Vi mener at abonnementer er den beste løsningen for å få mest mulig ut av verktøyene og 
teknologiene våre – og vi kommer til å endre hvordan vi leverer utvidet og ny 
funksjonalitet via tilkoblede tjenester.  
 
Fra og med juni 2017 kan kunder med kvalifiserte produkter med vedlikeholdsavtaler 
enkelt bytte til et abonnement på fornyelsestidspunktet til redusert pris. Kunder kan 
benytte seg av dette tilbudet én gang per lisens for produkter med vedlikeholdsavtale. 
Prisen for å bytte øker med 5 % i 2018 og med nye 5 % i 2019, så jo tidligere kunder bytter 
til abonnement, jo billigere blir det. Du finner mer informasjon om dette tilbudet under 
Bytte fra vedlikeholdsavtale til abonnement. 
 
Mens vi vil fortsette å tilby kundene valget om å fornye deres vedlikeholdsavtale på 
årsbasis, vil vi fra 20. februar 2017 ikke lenger tilby flerårig fornyelse av 
vedlikeholdsavtale. I tillegg – fordi administrering av to bedriftsmodeller (abonnementer 
og vedlikeholdsavtaler) er ganske dyrt – øker prisene for fornyelse av vedlikeholdsavtaler 
med 5 % i 2017, 10 % i 2018 og 20 % i 2019. Dette gjelder fra og med 7. mai 2017 og er gjort 
for at vi skal kunne fortsette å gi støtte for vedlikeholdsavtaler.  
 
1.2 Hva kan jeg gjøre når vedlikeholdsavtalen min skal fornyes? 
Når vedlikeholdsavtalen din skal fornyes, har du tre alternativer: 
 

• Bytt et kvalifisert enkeltprodukt med vedlikeholdsavtale til et abonnement for 
samme produkt  

• Bytt et kvalifisert enkeltprodukt eller en produktpakke med vedlikeholdsavtale til 
et bransjeløsningsabonnement 

• Forny vedlikeholdsavtalen i ett år  
 

1.3 Kommer disse endringene til å påvirke Autodesk-kunder? 
Disse endringene påvirker kunder med vedlikeholdsavtaler for Autodesk-produkter, men 
ikke kunder med abonnement på Autodesk-produkter. 
 
1.4 Kan jeg fortsatt fornye vedlikeholdsavtalen min? 
Ja, hvis du velger å beholde vedlikeholdsavtalen, kan du fornye den på en årsbasis.  
 



1.5 Hva skjer hvis jeg lar vedlikeholdsavtalen utløpe i stedet for å fornye eller bytte til 
abonnement? 
Hvis du lar vedlikeholdsavtalen utløpe, vil du ikke lenger motta fordeler gitt til deg via din 
vedlikeholdsavtale. Dette inkluderer tilgang til programvareoppdateringer, tidligere 
versjonsrettigheter, bruksrettigheter, globale reiserettigheter, støtte, skypoeng og 
skytjenester. I tillegg, etter at vedlikeholdsavtalen er utløpt, vil du ikke kunne bytte til 
abonnement til nedsatt pris.  
 
Per programvarelisensavtalen for evigvarende lisenser, kan du fortsette å bruke den 
nyeste versjonen av programvaren som er installert og aktivert. Du kan installere og 
bruke en av de mer gjeldende versjonene som ble gitt til deg under din 
vedlikeholdsavtale, men når du gjør det, mister du rettigheter til tidligere versjoner.  
 
1.6 Gjelder endringene av vedlikeholdsavtaler for alle land? 
Ja, endringene gjelder i alle land. 

Bytte fra vedlikeholdsavtale til abonnement 

2.1 Hvorfor bør kunder med vedlikeholdsavtale bytte til abonnement?  
Autodesk kommer til å fortsette med å investere i abonnementstilbudene våre, så 
kundene får mer verdi for pengene via disse fordelene:  
 

• De nyeste og beste produktmulighetene –Få tilgang til de nyeste produktene fra 
Autodesk, foruten oppdateringer av kjerneproduktene, skybaserte tjenester for 
skrivebordsprodukter og flere funksjoner så snart de er tilgjengelige – uten 
ekstrakostnader. 
 

• Tilgang til nye bransjeløsninger – bare tilgjengelig via abonnement – du sparer 
mye når du trenger to eller flere Autodesk-produkter. 

 
• Ny og forbedret brukerstøtte – Få svar raskere samt muligheten til å avtale 

hjelpesamtaler med tekniske støttespesialister hos Autodesk. 
 

• Forenklet administrering – Få tilgang til effektive verktøy for publisering og 
administrering av programvare ved å standardisere alle Autodesk-produktene i 
abonnementet ditt. 
 



2.2 Hvilke muligheter har jeg hvis jeg vil flytte produkter med vedlikeholdsavtale til 
abonnement? 
Mange produkter med vedlikeholdsavtale kan flyttes til abonnement på 
fornyelsestidspunktet. Når du gjør det, må du gi fra deg den evigvarende lisensen din for 
alle lisenser du flytter. Ta en titt på veiledningene nedenfor, og hør med Autodesk-
partneren eller Autodesk-selgeren din for å finne ut hvilke produkter som kan flyttes. 
 
FRA EN VEDLIKEHOLDSAVTALE FOR: TIL ET ABONNEMENT FOR: 
Enkeltprodukter Det samme enkeltproduktet eller en 

bransjeløsning 
Et enkelt LT-produkt  Det samme LT-produktet eller samme LT Suite 
En pakke for design og konstruksjon En bransjeløsning 
En LT Suite En LT Suite 
 
Du kan bytte til et årlig eller flerårig abonnement – uansett hva slags avtaletid som 
gjelder for din nåværende vedlikeholdsavtale.  
 
2.3 Hva kan ikke endres når man bytter fra en vedlikeholdsavtale til et abonnement? 
Når du bytter produkter med en vedlikeholdsavtale om til et abonnement kan du ikke: 
 

• endre faktureringstype (for eksempel fra fornybar til automatisk fornyelse) 
• endre tilgangstype (for eksempel fra enkeltbruker til flerbruker)  
• endre til månedlige eller kvartalsvise betalingsperioder 

 
2.4 Når kan jeg bytte produkter med vedlikeholdsavtale til abonnement? 
Fra og med juni 2017 kan du bytte kvalifiserte produkter med vedlikeholdsavtale til 
abonnement på fornyelsestidspunktet (opptil 90 kalenderdager før vedlikeholdsavtalen 
utløper). Vedlikeholdsavtalen vil være aktiv til den opprinnelige utløpsdatoen, og det nye 
abonnementet vil begynne dagen etter at vedlikeholdsavtalen utløper. 
 
2.5 Hvordan kan jeg flytte produkter fra en vedlikeholdsavtale til et abonnement?  
Du kan flytte Autodesk-produkter som for øyeblikket er en del av en vedlikeholdsavtale, 
til et abonnement ved å kontakte Autodesk-forhandleren eller Autodesk-selgeren din.  
 



2.6 Kan jeg fortsette å bruke den installerte programvaren med evigvarende lisens etter 
at jeg har endret vedlikeholdsavtalen til et abonnement, hvis det nye abonnementet har 
et produkt og en versjon som er kvalifisert? 
Muligheten til å bytte til et abonnement med denne store rabatten er betinget av at du 
godtar at din evigvarende lisens med en vedlikeholdsavtale blir avsluttet og erstattet av 
det nye abonnementet. Vanligvis betyr dette at du må avinstallere det gamle programmet 
med den evigvarende lisensen og installere programvaren som er knyttet til det nye 
abonnementet. Vi har forståelse for at dette kan forstyrre arbeidsflyten din hvis du 
allerede har et kvalifisert produkt og versjon installert. 
 
Derfor, underlagt visse betingelser og begrensninger, inkludert å sette opp det nye 
abonnementet ditt ved å tildele navngitte brukere (enkeltbruker) eller oppdatere 
lisensfiler (flerbrukere), kan du la din gamle evigvarende lisensprogramvare være 
installer til du er klar til installere eller distribuere det nye abonnementet*. Din bruk og 
tilgang til denne programvaren vil imidlertid ikke lenger være evigvarende eller underlagt 
en evigvarende lisensavtale. I stedet vil lisensen for programvaren gå over til å bli 
periodevis, og programvaren selv vil være underlagt de gjeldende abonnementsvilkårene. 
Hvis du velger fortsatt å bruke programvaren under den gamle, evigvarende lisensen i 
stedet for programvaren under det nye abonnementet, må du derfor fremdeles rette deg 
etter de nye vilkår og betingelser for avtalen.  
 
Vi anbefaler på det sterkeste at du installerer den nye abonnementsprogramvaren så 
snart som mulig slik at du vil motta slike løpende abonnementsfordeler som 
produktoppdateringer. I noen tilfeller, blant annet når du bytter fra programvarepakker til 
bransjeløsninger, vil dette forutsette at den opprinnelige programvaren med den 
evigvarende lisensen blir avinstallert og den nye abonnementsprogramvaren blir 
installert i stedet. 
 
* Unntaket til avinstallasjonskravet er underlagt vilkår og betingelsersom vil bli beskrevet 
i nye vilkår og betingelser for bytte fra vedlikeholdsavtale til abonnement, og vil ikke 
være tilgjengelig for kunder i alle land. 
 
2.7 Hva skjer med filene og dataene som jeg har opprettet med produktet jeg har en 
vedlikeholdsavtale på, når jeg bytte til abonnement?  
Alle filer og data som er opprettet med produkter med vedlikeholdsavtale, vil fortsatt 
være tilgjengelige etter at du bytter til et abonnement.  
 
2.8 Hvis jeg bytter til en abonnementsavtale, medfører det da at programmene og 
dataene mine blir lagret i nettskyen? 
Skrivebordsprogrammene du abonnerer på, og de tilhørende brukerdataene blir fortsatt 
lagret på din lokale maskin. Skytjenesteprogrammene kjøres i skyen, men hvor du lagrer 
dataene dine, i skyen eller lokalt på maskinen din, er opp til deg. 



2.9 Hva skjer hvis jeg bytter min vedlikeholdsavtale til abonnement og deretter lar 
abonnementet mitt utløpe? 
Som med ethvert abonnement, vil du ikke lenger ha tilgang til programvaren når den 
utløper. Dine data er dine, og du fortsetter å beholde datafilene dine (se spørsmål 5.10). 
Hvis du ønsker å starte et nytt Autodesk-abonnement på et senere tidspunkt, gjør du 
dette til full pris. 

Priser for bytte  

3.1 Hvor mye koster det å bytte produkter fra en vedlikeholdsavtale til et abonnement? 
Hvis du velger å bytte til et abonnement i 2017, blir prisen for abonnementet ofte lik 
prisen for å fornye vedlikeholdsavtalen.  
 
Vær klar over at hvis du velger å vente og først bytter til et abonnement etter 2017, øker 
prisen for å bytte med 5 prosent i 2018 og med nye 5 prosent i 2019. Du kan bare benytte 
deg av dette tilbudet én gang per lisens for produkter med vedlikeholdsavtale som flyttes 
til en abonnementsavtale. I motsetning til vår standard abonnementspris vil prisen for å 
bytte være den samme uansett om du bytter til et abonnement med enkeltbruker- eller 
flerbrukertilgang.  
Du kan få mer informasjon om hva det koster å flytte produkter fra vedlikeholdsavtaler til 
abonnementer, ved å kontakte Autodesk-forhandleren eller Autodesk-selgeren din.  
 
3.2 Er det noen grunn til å flytte produkter fra en vedlikeholdsavtale til et abonnement så 
fort som mulig? 
Rabatten for å bytte reduseres med 5 prosent i mai 2018 og nye 5 prosent i mai 2019, så jo 
tidligere du bytter til abonnement, dess mer sparer du. Du sparer også mer sammenlignet 
med andre som venter med å bytte, eller som velger å beholde vedlikeholdsavtalene sine. 
Når du bytter, har du også fordelen av å kunne låse prisen i opptil tre år.  
 
3.3 Hvilke betalingsmåter kan jeg velge mellom for å sikre meg rabatten for de første tre 
årene? 
Du har følgende valg: 
 
Årlig abonnement – Hvis du bytter mellom juni 2017 og mai 2019, vil du kunne betale ett 
år av gangen med en årlig kontrakt, som kan fornyes til samme pris i opptil tre år* eller 
 
Flerårig abonnement – Du kan velge å betale hele beløpet på forhånd med en to- eller 
treårig kontrakt 
 
* Underlagt påvirkningene av valutakursendringer. 



3.4 Hvilken fornyelsespris gjelder når de tre første årene er omme hvis jeg bytter fra en 
vedlikeholdsavtale til abonnement? 
Utover tre-årsprisen kan du fornye abonnementet til en nedsatt pris (ca. 15 % høyere enn 
din vedlikeholdspris for 2016). Så lenge du fortsetter å fornye, vil du dra fordel av denne 
rabatterte prisen, som vil være lavere enn fornyelsesprisen for vedlikeholdsavtalen og 
langt lavere enn prisen for et nytt abonnement. 

Kontraktsadministrasjon  
 
4.1 Må jeg inngå en ny avtale hvis jeg bytter fra en vedlikeholdsavtale til et abonnement? 
Ja, en ny abonnementsavtale vil bli opprettet når du bytter vedlikeholdsavtalene til 
abonnement. For øyeblikket kan du ikke legge et nytt abonnement til en eksisterende 
abonnementsavtale.  
 
4.2 Må jeg bytte alle lisensene med vedlikeholdsavtalene til et abonnement samtidig, 
eller kan jeg velge bare å bytte noen av lisensene? 
Du kan velge om du vil bytte noen eller alle avtalene fra en vedlikeholdsavtale til en 
abonnementsordning.  
 
4.3 Er det mulig å kombinere en ny abonnementsavtale som vi har inngått gjennom dette 
tilbudet, med en eksisterende avtale? 
Nei, for øyeblikket kan du ikke kombinere denne nye abonnementsavtalen med en 
eksisterende vedlikeholdsavtale eller abonnementsavtale. Din nye abonnementsavtale vil 
ha samme forfallsdato som den opprinnelige vedlikeholdsavtalen. 
 
4.4 Hva skjer med skypoengene mine når jeg bytter til et abonnement?  
Skypoeng kan ikke overføres til den nye abonnementsavtalen. Kjøpte skypoeng vil utløpe 
sammen med vedlikeholdsavtalen. Vi vil derfor anbefale at du bruker skypoengene før 
vedlikeholdsavtalen utløper hvis du bytter alle lisensene med en vedlikeholdsavtale til et 
abonnement. 

Behandling og bruk av programvaren 

5.1 Hvilke tidligere versjoner kan jeg bruke når jeg bytter fra en vedlikeholdsavtale til et 
abonnement?  
Når du bytter fra en vedlikeholdsavtale til et abonnement, blir vedlikeholdsavtalen for de 
samme produktene avsluttet og blir overtatt av et nytt abonnement. Under det nye 
abonnementet vil du ha tilgang til alle tidligere versjoner i henhold til kvalifiseringslisten 
over tidligere versjonsrettigheter.  
 

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/eligible-previous-version-subscription
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/eligible-previous-version-subscription


I tillegg kan du fortsette å bruke produkt(er) og versjon(er) som ble lastet ned og aktivert 
under vedlikeholdsavtalen, når disse produktene er inkludert i det nye abonnementet. Du 
kan fortsette å bruke dem så lenge du trenger når du går over til abonnement, eller til 
abonnementet utløper. Når du har installert og aktivert den nye 
abonnementsprogramvaren, ber vi deg om å avinstallere eldre evigvarende lisenser som 
ikke lenger er nødvendige.  
 
Hvis du for eksempel bruker AutoCAD 2010 under tidligere versjoner i vedlikeholdsavtalen, 
og du har byttet fra vedlikeholdsavtale til abonnement, kan du fortsette å bruke AutoCAD 
2010 under abonnementet ditt, så lenge du fornyer abonnementet ditt. 
 
5.2 Når jeg bytter til abonnement, kan jeg da fortsette å bruke samme 
programvareversjon som jeg brukte med vedlikeholdsavtalen min? 
Ja, i de fleste tilfeller vil du kunne fortsette å bruke* versjoner av programvare som er 
lastet ned og aktivert under vedlikeholdsavtalen. Disse versjonene blir nå en del av dine 
abonnementsrettigheter. I tillegg vil du ha tilgang til tidligere versjoner per 
kvalifiseringslisten over tidligere versjonsrettigheter.  
 
* Med forbehold om overholdelse av visse forhold og begrensninger, og ikke mulig i 
enkelte land. 
 
5.3 Hva slags abonnementer kan jeg velge mellom hvis jeg mangler tilkobling til 
Internett?  
Hvis du ikke har tilgang til Internett, bør du vurdere å bytte dine nåværende evigvarende 
lisenser med vedlikeholdsavtaler og flerbrukertilgang til et abonnement med 
flerbrukertilgang. Da vil du kunne bruke programvaren uten å være koblet til Internett. 
Hvis du for øyeblikket har en evigvarende lisens med enkeltbrukertilgang og vedlikehold, 
må du kjøpe et nytt abonnement med flerbrukertilgang. 
 
5.4 Hvis jeg bytter til en abonnementsavtale, må jeg da oppgradere hver gang det 
kommer en ny utgave?  
Nei, du kan velge om og når du ønsker å oppgradere programvareversjonen din.  
 
5.5 Hva må jeg gjøre for å sette opp den nye programvaren med abonnement? 
Se Nedlastings- og installeringssiden for informasjon om nedlasting, installering og 
aktivering av ny programvare. 
 
5.6 Hvilket oppsett er nødvendig hvis jeg allerede har produktet installert? Må jeg 
avinstallere produktet og installere det på nytt med det nye abonnementet? 
I de fleste tilfeller trenger ikke administratoren din å avinstallere* og installere på nytt, 
så lenge du konfigurerer det for et abonnement. 
 

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/eligible-previous-version-subscription
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install


* Underlagt at kunden oppfyller visse vilkår og begrensninger, og ikke tilgjengelig for 
kunder i enkelte land. 
 
For et abonnement med enkeltbrukertilgang må administratoren tildele brukerne tilgang 
til det nye abonnementet – se spørsmål 5.7. Deretter må sluttbrukerne oppdatere 
serienummeret inni produktet med serienummeret til det nye abonnementet. (Merk: Når 
du bytter fra en produktpakke til en bransjeløsning eller fra et LT-produkt til en LT Suite, 
er dette serienummertrinnet ikke nødvendig. Å forsøke å gjøre dette vil resultere i en feil.) 
 
For et abonnement med flerbrukertilgang må administratoren bytte ut lisensfilen eller 
lisensbiten for den eksisterende vedlikeholdsavtalen med en ny lisensfil som inneholder 
de nye abonnementslisensene. Du må da tildele brukere tilgang til skybaserte tjenester – 
se spørsmål 5.7. 
 
5.7 Hva må jeg gjøre for å gi brukerne tilgang til nye produkter eller tjenester med det 
nye abonnementet?  
For abonnementer med enkeltbrukertilgang må en administrator legge til og gi navngitte 
brukere tilgang til programvaren. Sluttbrukere vil bes om å logge inn mens produktet 
lanseres, og de skal bruke samme bruker-ID for å verifisere tillatelse til å bruke 
programvaren. 
 
For abonnementer med flerbrukertilgang må administratoren bytte ut lisensfilen eller 
lisensbiten for den eksisterende vedlikeholdsavtalen med en ny lisensfil som inneholder 
de nye abonnementslisensene. Deretter bør brukerne kunne starte programvaren med 
den nye lisensen. 
 
I alle tilfeller må en administrator i tillegg legge til og tildele navngitte brukere til en 
Autodesk-konto slik at brukerne kan få tilgang til skybaserte tjenester og andre 
abonnementsfordeler som for eksempel brukerstøtte. Du finner mer informasjon under 
Administrere brukere og tillatelser. 
 
5.8 Blir mine navngitte brukere automatisk tilordnet til det nye abonnementet etter at 
jeg har byttet?  
Nei, brukere av vedlikeholdslisensene blir ikke automatisk tilordnet til det nye 
abonnementet. Administratoren må opprette og/eller tilordne brukerne til 
skrivebordsprogramvaren, skytjenestene og brukerstøtte for det nye abonnementet. Du 
finner mer informasjon i Administrere brukere og tillatelser. 
 

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/add-remove-users-classic-view
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/add-remove-users-classic-view


5.9 Hvordan vil jeg vite at vedlikeholdsavtalen min har blitt byttet til et abonnement? 
Når vedlikeholdsavtalen din utløper og det nye abonnementet starter, vil 
administratorene motta en e-post med informasjon om det nye abonnementet og hva 
som må gjøres videre. En kort stund vil lisensene som er byttet, få statusen Byttet før de 
fjernes. Det nye abonnementet ditt starter dagen etter at vedlikeholdsavtalen utløper. 
 
5.10 Kan jeg kalle frem eller redigere Autodesk-filene mine hvis jeg ikke lenger har en 
evigvarende lisens eller velger å kansellere abonnementet? 
Ja, de fleste Autodesk-produktene har gratis visningsprogrammer som gir deg mulighet 
til å vise filene. I tillegg gir de mulighet til å lagre datafiler i leverandørnøytrale 
filformater. Der disse filformatene er tilgjengelige, gir de muligheten til å utveksle 
informasjon digitalt mellom programvareleverandører. Du kan også velge å bruke et 
tredjeparts dataomsetter til å konvertere standard Autodesk-filformater slik at de kan 
redigeres av det systemet du foretrekker.  
 
5.11 Vil brukerstøttefordelene endres hvis jeg bytter fra en vedlikeholdsavtale til et 
abonnement? 
Autodesk holder på å forbedre brukerstøtten for alle abonnentene ved å tilby raskere og 
enklere måter å få hjelp på når det er mest nødvendig. Når du bytter fra en 
vedlikeholdsavtale til et abonnement, vil du ha muligheten til å avtale en samtale direkte 
med en teknisk brukerstøtteekspert hos Autodesk slik at du kan få hjelp med å sette opp 
det nye abonnementet ditt og løse eventuelle problemer du måtte ha, uten ekstra kostnad. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_formats
https://en.wikipedia.org/wiki/CAD_data_exchange
https://en.wikipedia.org/wiki/CAD_data_exchange
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