USŁUGI
SUBSKRYPCJI
SOLIDWORKS
Dzięki usługom subskrypcji SOLIDWORKS masz teraz błyskawiczny, wyłączny dostęp do
wszystkich nowych wersji i aktualizacji oprogramowania SOLIDWORKS, a także pomocy
technicznej na żywo, produktów, bogatych zasobów online i możliwości zgłaszania
propozycji udoskonaleń. Usługi subskrypcji pomagają zachować przewagę nad konkurencją
oraz w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferuje oprogramowanie SOLIDWORKS.

Witamy na pokładzie. Cieszymy się, że jesteś z nami.

NOWE WERSJE OPROGRAMOWANIA
Jako nasz subskrybent automatycznie otrzymasz najnowsze wersje
oprogramowania SOLIDWORKS od razu po ich udostępnieniu.
Posiadając najnowszą wersję, dotrzymasz kroku klientom — i konkurencji — będąc cały czas na bieżąco.

LOKALNA POMOC TECHNICZNA
Będąc użytkownikiem usług subskrypcji, masz teraz dostęp do pomocy
technicznej na żywo, zapewnianej przez lokalnego dystrybutora
oprogramowania SOLIDWORKS. Dystrybutorzy SOLIDWORKS to
certyfikowani SPECJALIŚCI, którzy pomogą Ci w każdej sprawie.
Niezależnie od tego, czy wolisz przeszukiwać nasze obszerne zasoby informacji czy otrzymywać
bezpośrednie, indywidualne wsparcie online lub przez telefon, lokalny dystrybutor jest zawsze gotowy, aby
objaśnić Ci funkcje produktu, przebieg instalacji oraz aktualizacje oprogramowania i odpowiedzieć na Twoje
pytania. Co więcej, dystrybutor doskonale zna Twoją firmę i wie, czego ona potrzebuje, aby dobrze się
rozwijać. Możesz więc liczyć na wsparcie dopasowane specjalnie do Twoich potrzeb. Poświęcaj mniej czasu
na szukanie odpowiedzi, a więcej na pokonywanie wyzwań i przenoszenie swoich projektów na nowy,
wyższy poziom.

AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA
Nieustannie usprawniamy i aktualizujemy nasze oprogramowanie. Niezależnie od tego, czy jest to poprawka
zwiększająca wydajność i niezawodność, udoskonalenie zasugerowane przez społeczność czy aktualizacja
wprowadzająca nowe funkcje i dodająca obsługiwane formaty plików, oprogramowanie SOLIDWORKS stale się rozwija.

Od teraz będziesz mieć dostęp do wszystkich pojawiających się
udoskonaleń. Co więcej, otrzymasz spersonalizowaną pomoc, dzięki której
w pełni wykorzystasz wszystkie oferowane ulepszenia.

SOLIDWORKS VISUALIZE*
Potrzebujesz „obrazu” swoich danych 3D? To najszybszy i najłatwiejszy sposób, aby tworzyć obrazy
w jakości fotograficznej, animacje i inne materiały 3D. SOLIDWORKS Visualize mogą używać wszyscy
pracownicy Twojej firmy — od projektanta po pracownika działu marketingu — poszerzając zakres
tworzonych obrazów.

Dzięki Visualize procesy modelowania i wizualizacji 3D zachodzą
jednocześnie, oszczędzając Ci czasu i nerwów.
*Oprogramowanie dostępne do pobrania dla każdej licencji SOLIDWORKS Professional i Premium przy aktywnej subskrypcji

CERTYFIKACJA
Chcesz zespołu, który pracuje sprawnie i szybko, bez problemu korzystając z oprogramowania do
projektowania dostępnego w Twojej firmie? Możemy Ci w tym pomóc. Dostępne dla subskrybentów naszych
usług egzaminy CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional) i CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate)
pozwalają ocenić poziom biegłości pracowników w posługiwaniu się oprogramowaniem. Rozwiń umiejętności
swojego zespołu, zwiększając zarazem jego wydajność, dzięki dwóm bezpłatnym egzaminom podstawowym
i dwóm egzaminom zaawansowanym rocznie, które dostępne są na każde aktywne stanowisko SOLIDWORKS.

PORTAL DLA KLIENTÓW
SOLIDWORKS CUSTOMER PORTAL
Od plików do pobrania po szkolenia w zakresie produktów, portal dla klientów SOLIDWORKS Customer Portal
zapewni Ci wszystko, czego potrzebujesz do sprawnej obsługi oprogramowania SOLIDWORKS. Bez względu
na to, czy chcesz zadać konkretne pytanie czy potrzebujesz ogólnego szkolenia, portal dla klientów daje
łatwy dostęp do zbioru szczegółowych informacji i zasobów.

Wpływ na rozwój oprogramowania
Jesteś cenionym przez nas użytkownikiem SOLIDWORKS, a Twoja opinia
wiele dla nas znaczy.
Korzystając z naszej usługi zgłaszania propozycji udoskonaleń, daj nam znać, co działa dobrze, a co wymaga
poprawek. 90 procent nowych udoskonaleń jest wynikiem sugestii klientów; pomóż nam poprawić komfort
obsługi naszego oprogramowania.

MYSOLIDWORKS.COM
Potrzebujesz informacji, ale nie wiesz, jak sformułować pytanie? Żaden problem. Wszystkie materiały
SOLIDWORKS są dostępne w jednym miejscu. Dniem i nocą. Na tablecie, telefonie lub komputerze. Bez
względu na to, czego potrzebują — lub kiedy — nasi subskrybenci otrzymują dodatkowe funkcje oraz inne
korzyści dostępne na stronie internetowej.

MySolidWorks Training
Nasi subskrybenci mają dostęp do ponad 600 filmów szkoleniowych na żądanie. Znajdź odpowiedzi na
konkretne pytania lub poszerz swoje horyzonty dzięki wiedzy niezliczonych użytkowników naszej
społeczności. Dodatkowy plus: możesz działać według własnego planu, własnym tempem i na dowolnym
urządzeniu!

Baza wiedzy
Mamy rozbudowaną bibliotekę danych technicznych, obejmującą różne rozwiązania, tematy pomocy, opisy
najlepszych praktyk itd. Wszystkie informacje można z łatwością odnaleźć dzięki wydajnej wyszukiwarce.
Od porad technicznych i webcastów po poradniki zarządzania oprogramowaniem i prezentacje techniczne —
zasoby w naszej bibliotece zostały skrupulatnie zgromadzone przez certyfikowanych ekspertów
SOLIDWORKS tak, aby zapewnić odpowiednie i aktualne materiały.

Fora dyskusyjne
Niezależnie od tego, w jakim celu używasz oprogramowania SOLIDWORKS, zawsze znajdą się ludzie, którzy
zajmują się podobnymi rzeczami i chętnie z Tobą porozmawiają. Nawiąż z nimi kontakt, stań się częścią
społeczności i uzyskaj cenną wiedzę od użytkowników, którzy dzielą Twoją wizję.

SOLIDWORKS CAM
SOLIDWORKS CAM Standard jest teraz częścią usług dostępnych
dla subskrybentów.
W pełni zintegrowane, oparte na bazie wiedzy technologicznej oprogramowanie SOLIDWORKS CAM zapewnia
integrację procesów projektowania i produkcji w jednym systemie. Przeprowadzając ocenę projektów na
wcześniejszym etapie ich realizacji, możesz zapobiec nieoczekiwanym kosztom i/lub opóźnieniom, dzięki
czemu Twój projekt zmieści się w wyznaczonym terminie i budżecie.

Usługi subskrypcji SOLIDWORKS
pomagają ulepszać nasze
oprogramowanie i podnosić komfort
jego użytkowania.

Z niecierpliwością wyczekujemy współpracy
z Tobą. Będziemy Cię na bieżąco informować
o nowinkach w Twojej branży oraz zapewnimy Ci
potrzebne wsparcie, aby zmaksymalizować Twoje
korzyści z zainwestowania w SOLIDWORKS.

Dla użytkowników usług subskrypcji dostępne są dodatkowe korzyści,
które zostały starannie dobrane tak, aby zapewnić im przewagę nad konkurencją.
Program SOLIDWORKS Beta

Program Early Visibility (EV)

Uzyskaj wyłączny dostęp do
naszych najnowszych produktów
i możliwość bezpośredniej
współpracy z naszym zespołem R&D
w celu udoskonalenia następnej
wersji produktu SOLIDWORKS.

Pozwala na interakcję z wybranymi
pakietami Service Pack przed ich
oficjalną premierą. Bądź pierwszą
osobą, która przetestuje nowe pakiety,
i pomóż nam je ulepszyć, jeszcze
zanim staną się ogólnie dostępne.

