PROGRAM USŁUGI
SUBSKRYPCJI SOLIDWORKS

PODNIEŚ WARTOŚĆ INWESTYCJI W SOLIDWORKS

Program usługi subskrypcji SOLIDWORKS® zapewnia błyskawiczny dostęp do nowych wersji i aktualizacji
oprogramowania SOLIDWORKS, a także pomocy technicznej na żywo, zasobów online i możliwości zgłaszania propozycji
udoskonaleń, co pozwala na zachowanie przewagi nad konkurencją i zapewnia szybszy zwrot z inwestycji.
Dlaczego warto skorzystać z subskrypcji?
Każdego roku firma SOLIDWORKS dodaje nowe funkcje
i usprawnienia, które pomagają w opracowywaniu najlepszych
produktów w swojej klasie oraz usprawniają komunikację
z producentami i dostawcami.
Usprawnij procesy oraz zapewnij zespołowi projektowemu dostęp
do zasobów przyspieszających i usprawniających pracę, aby mógł
efektywniej pracować nad projektami, które odniosą sukces.
Dostęp do pomocy technicznej, aktualizacji, nowych wersji, wydań specjalnych, dodatkowych funkcji, webcastów,
szkoleń — przeznaczonych wyłącznie dla abonentów usługi
subskrypcji SOLIDWORKS — poprawia wydajność i produktywność pracy w intuicyjnym środowisku projektowym 3D,
zapewniając oszczędność czasu i pieniędzy.

Korzyści dla użytkowników Programu usługi
subskrypcji SOLIDWORKS:
• Automatyczne aktualizacje licencjonowanego
oprogramowania SOLIDWORKS
• Bezpośrednia pomoc techniczna świadczona przez
autoryzowanego lokalnego dystrybutora VAR
• Udoskonalenia oprogramowania przeznaczone dla
użytkowników usługi subskrypcji
• Dostęp do dedykowanych treści w witrynie
My.SolidWorks.com, gdzie znajdują się wszystkie
materiały SOLIDWORKS
• Dostęp do portalu dla klientów SOLIDWORKS —
internetowego punktu obsługi klientów — od zakupu,
poprzez instalację, aż po uaktualnienia

do pomocy technicznej w czasie rzeczywistym ze strony
lokalnego, certyfikowanego dystrybutora VAR oprogramowania SOLIDWORKS, która obejmuje pomoc telefoniczną w
zakresie obsługi funkcji, poleceń, instalacji i rozwiązywania
problemów. Blisko 400 autoryzowanych dystrybutorów
SOLIDWORKS wspiera klientów w 71 krajach, dbając o wysoki poziom usług.

NOWE WERSJE OPROGRAMOWANIA — zwiększ wydaj-

ność i jakość swojej pracy dzięki dostępowi do najnowszych
wersji oprogramowania SOLIDWORKS. Wykorzystaj nowatorskie narzędzia i techniki do szybszego i bardziej precyzyjnego
tworzenia projektów.

Szkolenie MySolidWorks
Naucz się obsługi oprogramowania SOLIDWORKS we własnym tempie — kiedy chcesz, gdzie chcesz i na dowolnym
urządzeniu. Subskrybenci usługi uzyskują dostęp do ponad
400 filmów szkoleniowych.

Sugestie udoskonaleń
Miej wpływ na rozwój oprogramowania SOLIDWORKS i przekazuj opinie na temat tego, co możemy poprawić w naszym
produkcie. 90% nowych udoskonaleń jest wynikiem sugestii
naszych klientów. Dodawane przez nas usprawnienia i nowe
funkcje odpowiadają najnowszym trendom i zapewniają narzędzia, które są najbardziej potrzebne.

AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA — aktualizacje
oprogramowania SOLIDWORKS i pakiety Service Pack pozwalają na bieżąco rozwiązywać ważne problemy zgłaszane
przez społeczność SOLIDWORKS.

Fora dyskusyjne

WSPARCIE DLA POPRZEDNICH WERSJI — w ramach
usługi subskrypcji SOLIDWORKS możesz w dalszym ciągu
korzystać z pomocy technicznej dotyczącej zarówno bieżącej
wersji oprogramowania SOLIDWORKS, jak i starszych edycji.
W ten sposób możesz zminimalizować opóźnienia w pracy
i wygodnie przejść na nową wersję oprogramowania.

PORTAL DLA KLIENTÓW SOLIDWORKS — portal zawiera łatwe do przeszukiwania zbiory szczegółowych informacji
i zasobów dostępne w wielu językach, umożliwiające zwiększenie wydajności pracy zespołu projektowego.

EGZAMINY CSWP I CSWA — egzaminy CSWP (Certified

SOLIDWORKS Professional — Certyfikowany Specjalista
SOLIDWORKS) oraz CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate —
Certyfikowany Współpracownik SOLIDWORKS) pozwalają
ocenić poziom biegłości w posługiwaniu się oprogramowaniem
i pomóc kadrze zarządzającej w określeniu obszarów wymagających dodatkowych szkoleń. Zadbaj o umiejętności i rozwój
zawodowy członków zespołu, aby zwiekszyć ich wydajność
i umożliwić im rozwój kariery. Subskrybenci usługi mogą
podejść bezpłatnie do sześciu egzaminów w ciągu roku, dzięki
czemu zdobędą nowe umiejętności inżynieryjne z zakresu
oprogramowania SOLIDWORKS.

MY.SOLIDWORKS.COM — miejsce na wszystkie materia-

ły SOLIDWORKS. Witryna MySolidWorks zwiększa wydajność,
zapewniając łącza do odpowiednich materiałów i usług
SOLIDWORKS w jednym miejscu — o dowolnej porze, z dowolnego miejsca i na ekranie dowolnego urządzenia. Nawiąż
kontakt z lokalnym dystrybutorem, aby omówić dodane funkcje oraz wartość witryn MySolidWorks Standard i Professional
— dostępnych tylko dla użytkowników usługi subskrypcji.

Baza wiedzy
Uzyskaj dostęp do wydajnej wyszukiwarki obejmującej
rozbudowaną bibliotekę dokumentacji technicznej. Biblioteka
zawiera cenne rozwiązania, tematy pomocy, porady techniczne
oraz opisy najlepszych praktyk. Skorzystaj z dostępu do
naszej biblioteki zasobów, począwszy od webcastów i porad
technicznych, a skończywszy na poradnikach zarządzania
oprogramowaniem i prezentacjach technicznych.

Dołącz do społeczności użytkowników SOLIDWORKS i bierz
udział w dyskusjach związanych ze wszystkimi aspektami oprogramowania SOLIDWORKS.

Zgłoszenia serwisowe (SR)
Przesyłaj raporty dotyczące zdarzeń do pomocy technicznej,
aby uzyskać szybkie wsparcie. Sprawdzaj status zgłoszeń,
posługując się numerami śledzenia SR.

Raporty Wydajności Oprogramowania (SPR)
Przesyłaj raporty dotyczące problemów z oprogramowaniem
do naszego zespołu ds. rozwoju. Przeglądaj status zgłoszeń,
posługując się numerami śledzenia SPR, i monitoruj proces
rozwiązywania problemów w udokumentowanych pakietach
Service Pack.

Programy udoskonalenia doświadczeń
klientów Solidworks
Wyrażaj opinie i testuj wersje beta oprogramowania SOLIDWORKS
oraz przygotowywane do wydania pakiety SOLIDWORKS Early
Visibility (EV) Service Pack.

ROZWIĄZANIA SOLIDWORKS DO
PROJEKTOWANIA PRODUKTÓW
Oprogramowanie SOLIDWORKS zapewnia użytkownikom intuicyjne środowisko projektowania 3D, które maksymalizuje
wydajność projektowania i zapewnia dostęp do zasobów
technicznych, umożliwiając tworzenie lepszych produktów
niższym kosztem i w krótszym czasie. Pełen zakres rozwiązań SOLIDWORKS do projektowania, symulacji, zarządzania
danymi i komunikacji technicznej jest dostępny na stronie
www.solidworks.com/plk_products2016.

WIĘCEJ INFORMACJI
Aby dowiedzieć się więcej o programie usługi
subskrypcji SOLIDWORKS, odwiedź stronę
www.solidworks.com/PL-subscription

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 190 000 różnej
wielkości firm z rozmaitych branż w ponad 140 krajach. Więcej informacji w witrynie www.3ds.com/pl-pl.
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LOKALNA POMOC TECHNICZNA — otrzymaj dostęp

