SOLIDWORKS ELŐFIZETÉSES
SZOLGÁLTATÁSI PROGRAM
A SOLIDWORKS előfizetéses szolgáltatási programjának tagjaként azonnali, kizárólagos
hozzáférést nyerhet minden új SOLIDWORKS termékhez és frissítéshez, valamint valós
idejű műszaki támogatást, termékeket, kiterjedt online erőforrásokat és kiemelten
figyelembe vett fejlesztési igényeket nyújt. Az előfizetéses szolgáltatásokkal naprakész és
versenyképes maradhat, ugyanakkor maximálisan kihasználhatja a SOLIDWORKS
szoftverében rejlő lehetőségeket.

Üdvözöljük a fedélzeten. Örülünk, hogy velünk tart az úton.

ÚJ SZOFTVERVERZIÓK
Tagként automatikusan meg fogja kapni a SOLIDWORKS szoftver legújabb
verzióit a megjelenésükkor.
A legújabb verzió birtokában bármiféle leállás nélkül tarthat lépést az ügyfeleivel – és a versenytársakkal.

HELYI TECHNIKAI TÁMOGATÁS
Az előfizetéses szolgáltatási program tagjaként teljes körű hozzáférést kap
a területileg illetékes SOLIDWORKS hivatalos viszonteladó által biztosított,
valós idejű műszaki támogatáshoz. Ők minden SOLIDWORKS szoftverrel
kapcsolatos témában tanúsított SZAKÉRTŐK, és készen állnak arra, hogy
minden lehetséges módon támogatást nyújtsanak Önnek.
Legyen szó akár arról, hogy inkább önmaga szeret keresést végezni a kiterjedt, odafigyeléssel összeállított
adattárunkban, akár arról, hogy négyszemközti online vagy telefonos támogatást szeretne, a területileg illetékes
hivatalos viszonteladó kész magyarázatokkal rendelkezik a termékfunkciókra vonatkozóan, és felkészülten
válaszol a parancsokkal, telepítésekkel és szoftverfrissítésekkel kapcsolatos kérdésekre. Ráadásul mivel a
viszonteladó valóban átlátja az Ön vállalkozását, és tudja, hogy mi szükséges a sikerhez, személyre szabott
támogatást kaphat, amelyet kifejezetten Önnek és az Ön igényeinek megfelelően nyújtanak. Töltsön kevesebb
időt a válaszok keresésével, és fordítson többet a kihívások kezelésére, hogy új szintre emelhesse a projektjeit.

SZOFTVERFRISSÍTÉSEK
Folyamatosan dolgozunk a szoftverek javításán és továbbfejlesztésén. Legyen szó akár egy hiba kiküszöböléséről,
amellyel javítható a teljesítmény és a megbízható működés, akár egy, a közösség által kért fejlesztésről, egy új
funkció javítócsomagjáról vagy támogatott fájlformátumokról, a SOLIDWORKS folyamatosan fejlődik.

Mostantól minden frissítésnek azonnal a részese lehet, és személyre
szabott segítséget kaphat, hogy az igényeinek megfelelően
használhassa őket.

SOLIDWORKS VISUALIZE*
Szeretne „képet” kapni a 3D adatairól? Ez a leggyorsabb és legegyszerűbb mód a fényképminőségű képek,
animációk és egyéb 3D tartalmak létrehozására. Ráadásul a SOLIDWORKS Visualize programot a vállalat bármely
munkatársa használhatja, a tervezéstől a marketingig, ezáltal bővítve a létrehozott képek fajtáinak körét.

A Visualize segítségével a 3D modellezés és a 3D megjelenítés egy időben
történik, így Ön időt és erőfeszítést takaríthat meg.
*Minden SOLIDWORKS Professional és Premium licenchez elérhető letöltésre, aktív előfizetések esetén

TANÚSÍTÁS
Olyan csapattal szeretne dolgozni, amely gyakorlott, gyors és kiemelkedően képzett a tervezőszoftver
használatában. Mi tudunk Önnek segíteni ebben. A Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP) és a Certified
SOLIDWORKS Associate (CSWA) vizsga az előfizetéses szolgáltatási program tagjai számára áll rendelkezésre, és a
felhasználók szoftverismereteinek mérésére szolgálnak. Segítsen a csapatának a képességeik fejlesztésében – és a
termelékenységük javításában – két ingyenes alapvizsgával és két felsőfokú vizsgával évente a SOLIDWORKS
minden megvásárolt csomagja esetében.

SOLIDWORKS ÜGYFÉLPORTÁL
A szoftverletöltésektől a termékekkel kapcsolatos oktatásig a SOLIDWORKS ügyfélportál minden olyan eszközt
biztosít az Ön számára, amellyel maximálisan kihasználhatja a SOLIDWORKS élmény nyújtotta előnyöket. Legyen
szó akár konkrét kérdésről, akár általános jellegű oktatásról, az Ügyfélportál könnyen kereshető adattárának
böngészésével mélyre ható információkra és erőforrásokra tehet szert.

Fejlesztési kérések
Ön nagyra értékelt SOLIDWORKS felhasználónk, ezért a véleménye
mindennél többet jelent a számunkra.
Mondja el nekünk, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem, az igényekre vonatkozó kérésekkel kapcsolatos
szolgáltatással. Az új fejlesztések 90 százalékát az ügyfeleink javasolják; segítsen nekünk a felhasználói élmény javításában.

MYSOLIDWORKS.COM
Tájékoztatásra van szüksége, de nem egészen tudja, hogy pontosan mi is a kérdés? Semmi gond. Az összes
SOLIDWORKS információ egyetlen helyen. Éjjel és nappal. Táblagépen, telefonon és asztali számítógépen.
Mindegy, hogy mire van szüksége – vagy hogy mikor van szüksége rá –, az előfizetéses szolgáltatási program
ügyfeleként kiegészítő funkciókra és kiemelt szolgáltatásokra tehet szert a webhelyünkön.

MySolidWorks képzés
Az előfizetéses szolgáltatási program ügyfelei több mint 600, igény szerinti képzési videót tekinthetnek meg.
Találja meg a választ a konkrét kérdéseire, vagy tágítsa a látókörét általános témákban a közösségünk részét
képező számtalan felhasználó visszajelzései segítségével. További előny: mindezt a saját időbeosztása alapján
teheti meg, a saját tempójában, bármilyen, Ön által választott készülékről!

Tudásbázis
Műszaki adatok kiterjedt gyűjteményével rendelkezünk: megoldások, súgótémák, bevált gyakorlatok, stb.,
amelyek a hatékony belső keresőmotornak köszönhetően könnyedén kikereshetők. A műszaki tippektől és a
webcastoktól kezdve, az adminisztratív útmutatókig és műszaki prezentációkig az erőforrások könyvtárát gondos
odafigyeléssel hozták létre a SOLIDWORKS tanúsított szakértői, hogy biztosan minden rendelkezésre álló adat
kifejezetten nagy jelentőségű és időszerű legyen.

Vitafórumok
Mindegy, hogy Ön mire használja a SOLIDWORKS szoftvert, biztosan vannak mások is, akik hasonló
tevékenységeket végeznek – és új szintre emelik őket –, és szívesen beszélgetnének Önnel. Vegye fel a
kapcsolatot velük, képezze egy közösség részét, és tegyen szert értékes információkra az Önnel azonos célokat
fontosnak tartó felhasználóktól.

SOLIDWORKS CAM
A SOLIDWORKS CAM Standard mostantól részét képezi az előfizetéses
szolgáltatási program tagságának.
A SOLIDWORKS CAM, ez a teljes mértékben integrált, tudásalapú technológialehetővé teszi, hogy minden
tervezési és gyártási folyamatot egyetlen rendszerbe integráljon. Azáltal, hogy a terveket a projekt életciklusának
korai szakaszában kiértékelheti, elkerülheti a váratlan költségeket, és végigkövetheti a projekteket, biztosítva,
hogy időben és a költségvetésnek megfelelően fejeződjenek be.

A SOLIDWORKS előfizetéses
szolgáltatási program a szoftverünket
és az Ön felhasználói élményét
is javítja.

Nagy várakozással nézünk elébe, hogy Önnel
együtt dolgozhassunk, és az Ön szakterületének
legújabb trendjei előtt járhassunk, valamint minden
szükséges támogatást biztosítani tudjunk ahhoz,
hogy minden adott legyen a SOLIDWORKS
befektetése maximális megtérüléséhez.

Emellett további előnyök is a rendelkezésére állnak az előfizetéses szolgáltatások
program tagjaként, és különös odafigyeléssel válogattuk ki őket, hogy versenyelőnyt
biztosítsanak az ügyfeleink számára.
SOLIDWORKS bétaprogram

Az Előzetesek (EV) program

Nyerjen hozzáférést a legújabb

Lehetővé teszi, hogy bizonyos

fejlesztéseinkhez, és dolgozzon együtt

szervizcsomagokat már a piacra

közvetlen módon a kutatási és

bocsátásuk előtt kipróbálhasson. Legyen

fejlesztési csapatunkkal, hogy Ön is

Ön az első, aki tesztelésnek vetheti alá az

hozzájárulhasson a következő

új csomagokat, és mondja el nekünk, hogy

SOLIDWORKS termékverzió

hogyan fejleszthetjük őket, mielőtt a

formálásához és fejlesztéséhez.

nyilvánosság számára is elérhetővé válnak.

