MYSOLIDWORKS

JEDNO ŹRÓDŁO BOGATYCH ZASOBÓW SOLIDWORKS

UZYSKAJ ODPOWIEDZI. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.
NAWIĄŻ KONTAKT.
MySolidWorks umożliwia:
• Znajdowanie odpowiedzi na pytania wśród społeczności
SOLIDWORKS®i zasobów pomocy technicznej.
• Dostęp do ponad 1000 internetowych filmów
szkoleniowych o produktach SOLIDWORKS, w których
zostały opisane najważniejsze tematy i nowe funkcje.
• Testowanie produktów SOLIDWORKS na tabletach,
komputerach PC i Mac® za pośrednictwem sekcji Online
Product Trials witryny MySolidWorks.
Witryna internetowa MySolidWorks pomaga zwiększyć wydaj
ność procesu projektowania, oferując dostęp do szerokiego
wachlarza zasobów i usług SOLIDWORKS — o dowolnej porze,
z dowolnego miejsca i na ekranie dowolnego urządzenia. Dzięki
MySolidWorks możesz uzyskać odpowiedź na każde pytanie
związane z SOLIDWORKS, pogłębić swoją wiedzę i nawiązać kon
takt z producentami z całego świata.
Ponadto, możesz uzyskać dostęp do ponad 1000 filmów szkole
niowych o produktach SOLIDWORKS i poznawać je w dogodnym
czasie i we własnym tempie. Oferowane lekcje uzupełniają zajęcia
prowadzone przez instruktorów SOLIDWORKS. Możesz łatwo
przeglądać listę rozpoczętych i ukończonych lekcji, a także lekcji,
którymi zajmiesz się później.

Witryna MySolidWorks Standard zapewnia dostęp do ponad
600 filmów szkoleniowych o produktach i kursy przygotowujące
do egzaminu na Certyfikowanego Członka Stowarzyszenia
SOLIDWORKS (CSWA). Dostępne są także usługi przechowywania
projektów online oraz dostęp do globalnej bazy producentów,
którzy mogą urzeczywistnić Twój projekt. Witryna MySolidWorks
Standard jest dostępna dla klientów korzystających z usług
subskrypcji SOLIDWORKS. Pomaga zespołom projektowym
w zdobyciu umiejętności pozwalających na szybszą i sprawniejszą
pracę z oprogramowaniem SOLIDWORKS.
MySolidWorks Professional zapewnia dostęp do kursów przy
gotowawczych do certyfikatów SOLIDWORKS, dodatkowych
sesji szkoleniowych oraz ponad 1 000 filmów. Tematy obejmują:
Podstawy SOLIDWORKS, zaawansowane modelowanie części,
modelowanie złożeń, projektowanie układów elektrycznych,
projektowanie wykrojów blach, projektowanie form, symulacje
i wiele innych. Ta oferta jest dostępna dla użytkowników usługi
subskrypcji SOLIDWORKS, którzy chcą zapewnić zespołom
projektowym możliwie najwydajniejsze i najskuteczniejsze
środowisko pracy.
Witryna MySolidWorks For Students zapewnia dostęp do ponad
320 filmów szkoleniowych o produktach i kursy przygotowujące
do egzaminu na Certyfikowanego Członka Stowarzyszenia
SOLIDWORK S (CSWA). Pomaga studentom w zdobyciu
umiejętności pozwalających na szybszą i sprawniejszą pracę
z oprogramowaniem SOLIDWORKS. Dostępne są także usługi
przechowywania projektów online oraz dostęp do globalnej bazy
producentów, którzy mogą urzeczywistnić Twój projekt.

ZOBACZ, CO MOŻESZ ZYSKAĆ W WITRYNIE MYSOLIDWORKS:
MySolidWorks – funkcje

Gość

Student

Standard

Professional

Uzyskiwanie wyczerpujących odpowiedzi
na pytania związane z oprogramowaniem
SOLIDWORKS dzięki społeczności użytkowników
i zasobom pomocy technicznej.















Przeszukiwanie raportów wydajności
oprogramowania (SPR), pomocy online
i innych zasobów.





Kontakt z dystrybutorem — natychmiastowy
dostęp do informacji technicznych.





Dostęp i możliwość przeszukiwania obszernej
Bazy wiedzy pod kątem rozwiązań.

Sieć producentów
Uzyskanie dostępu do światowej sieci
wytwórców pomagających wprowadzić
projekty w życie.









Ponad 320

Ponad 320

Ponad 600

Ponad 1000







Szkolenie internetowe
Ucz się obsługi oprogramowania SOLIDWORKS
we własnym tempie — kiedy chcesz, gdzie
chcesz i na dowolnym urządzeniu.

filmów
szkoleniowych
o produktach

Dostęp do kursu przygotowującego do
egzaminu na Certyfikowanego Członka
Stowarzyszenia SOLIDWORKS (CSWA).

filmów
szkoleniowych
o produktach

filmów
szkoleniowych
o produktach

filmów
szkoleniowych
o produktach

Dostęp do kursów przygotowujących do
egzaminów na CSWP, CSWE oraz CSWPA
(narzędzia rysowania, narzędzia formowania,
arkusza blachy, tworzenia kształtów
i powierzchni, konstrukcji spawanych).

Dostęp



Bezpłatny po
przyłączeniu się
i zalogowaniu.

W cenie
aktywnych
licencji Student
Engineering
Kit (SEK) i edycji
studenckiej
(SWSE).

Roczna
subskrypcja.
Skontaktuj się
z dystrybutorem.

W cenie subskrypcji
usług SOLIDWORKS.

DO WIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW USŁUG SUBSKRYPCJI SOLIDWORKS:
Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem subskrypcji MySolidWorks Professional, prosimy o kontrakt z dystrybutorem.

Nasze produkty, dostosowane do potrzeb 12 gałęzi przemysłu, bazują na platformie
3DEXPERIENCE, oferującej bogaty wybór rozwiązań przeznaczonych dla poszczególnych branż.
Dassault Systèmes, zapewnia użytkownikom intuicyjne środowisko projektowania 3DEXPERIENCE®, oferując przedsiębiorstwom i użytkownikom
indywidualnym nowoczesne, wydajne i kreatywne narzędzia do opracowywania innowacyjnych — i uwzględniających aspekty zrównoważonego rozwoju —
produktów. Udostępnione przez firmę rozwiązania zyskały niezwykłą popularność na całym świecie i zrewolucjonizowały sposoby projektowania, produkcji
oraz serwisowania produktów. Rozwiązania opracowane przez firmę Dassault Systèmes promują innowacje w zakresie komunikacji pomiędzy społecznościami
i poszerzają dostępne w świecie wirtualnym możliwości udoskonalania rzeczywistości. Z rozwiązań Dassault Systèmes korzysta ponad 210 000 różnej
wielkości firm z rozmaitych branż w ponad 140 krajach. Więcej informacji w witrynie www.3ds.com/pl-pl.
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Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
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Dassault Systèmes
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 USA

Dassault Systèmes Sp. z o.o.
+49 89 960 948 - 400
infopoland@solidworks.com
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