SOLIDWORKS PROGRAM
VZDRŽEVANJA

IZBOLJŠAJTE SVOJO NALOŽBO V SOLIDWORKS

SOLIDWORKS® Program vzdrževanja omogoča takojšnji dostop do novih izdaj in nadgradenj SOLIDWORKS-a,
tehnične pomoči, obsežnih spletnih virov, pravico do vpisa zahtev za izboljšavo ter vam pomaga ostati na
tekočem in v koraku s konkurenco, s ciljem da izboljšate donos vaših naložb.
Zakaj vzdrževanje?
Vsako leto SOLIDWORKS doda nove funkcije in izboljša
uporabniško izkušnjo, ker pomaga načrtovati najboljše izdelke
v svojem razredu ter učinkovito sodelovati s proizvajalci in
dobavitelji.
Izboljšajte svoje načrtovalske procese in podprite vašo ekipo z
viri, da bo delala hitreje in pametneje ter spremenila razvoj
vašega izdelka v poslovni uspeh.
Podpora, nadgradnje, nove verzije, posebne izdaje, dodatne
funkcije, webcasti, usposabljanja - vse namenjeno izključno
za stranke, ki so na vzdrževanju - pomagajo izboljšati

vaše rezultate in produktivnost z intuitivno 3D načrtovalsko
izkušnjo, ki vam lahko prihrani čas in denar.
SOLIDWORKS program vzdrževanja zagotavlja:
• Samodejne nadgradnje za vašo licencirano SOLIDWORKS
programsko opremo
• Tehnično podporo v živo od vašega lokalnega
pooblaščenega zastopnika (VAR)
• Izboljšave programske opreme, namenjene le naročnikom
vzdrževanja
• Dostop do privilegirane vsebine na My.SolidWorks.com—
vaše mesto, kjer izveste vse o SOLIDWORKS-u
• Dostop do SOLIDWORKS-ovega portala za stranke
(Customer Portal) — vaša spletna lokacija za nakup,
namestitve in nadgradnje

NOVE IZDAJE PROGRAMSKE OPREME - Prejmite
najnovejšo programsko opremo SOLIDWORKS za boljše rezultate
in večjo produktivnost. Spoznajte moč inovativnih orodij in vodilne
tehnike za hitrejše in bolj natančno ustvarjanje načrtov.
NADGRADNJE PROGRAMSKE OPREME - Ostanite na
tekočem s SOLIDWORKS nadgradnjami in servisnimi paketi, ki
obravnavajo pomembna vprašanja SOLIDWORKS-ove Skupnosti.
PODPORA ZA PREJŠNJE VERZIJE - S SOLIDWORKS
vzdrževanjem lahko še naprej uporabljate in prejemate podporo za
prejšnje in sedanje izdaje SOLIDWORKS programske opreme. Ta
politika pomaga zmanjšati zamude v proizvodnji in olajša vaš
prehod na zadnjo verzijo.
CSWP IN CSWA IZPITI - CSWP (Certified SOLIDWORKS
Professional) in CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) izpiti
preverijo uporabnikovo usposobljenost ter pomagajo vodilnim poudariti
področja za usposabljanje. Utrdite znanje vaše ekipe in strokovni razvoj
za njihovo napredovanje in izboljšano produktivnost. Stranke na
vzdrževanju lahko opravijo na leto do 6 izpitov brezplačno, da izpilijo
svoje inženirske veščine v SOLIDWORKS-u.
MY.SOLIDWORKS.COM - Vaše mesto, kjer izveste vse o

SOLIDWORKS-u. MySolidWorks vas naredi bolj učinkovite, ker
vas poveže s pomembnimi SOLIDWORKS vsebinami in
storitvami - vse na enem mestu - kjerkoli, kadarkoli, na
katerikoli napravi. Vprašajte vašega zastopnika še danes glede
dodatnih funkcij in vrednosti, ki jih prinašata MySolidWorks
Standard in Professional—dostopno le za naročnike vzdrževanja.

Baza znanja
Dostopajte do zmogljivega iskalnika, ki raziskuje obsežno knjižnico
tehničnih podatkov, kot so rešitve, vsebine za pomoč, tehnični
nasveti in primeri dobre prakse. Dostopajte do virov knjižnice,
preko webcastov in tehničnih nasvetov, administrativnih navodil
in tehničnih predstavitev.

Vaje MySolidWorks
Naučite se SOLIDWORKS-a po vašem urniku in vašem tempu kjerkoli, kadarkoli in na katerikoli napravi. Stranke na
vzdrževanju lahko dostopajo do več kot 400 video posnetkov z
vajami.

Zahteve za izboljšave
Vplivajte na razvoj SOLIDWORKS-a in zagotovite povratne
informacije o tem, kako lahko izboljšamo našo programsko
opremo. 90 odstotkov novih izboljšav prihaja iz predlogov
strank. Redno dodajamo izboljšave in funkcionalnosti za
obravnavo novih trendov ter vam nudimo orodja, ki jih najbolj
potrebujete.

Forumi
Povežite se s SOLIDWORKS-ovo skupnostjo uporabnikov v
štrevilnih temah za razpravo na skoraj vseh področjih
SOLIDWORKS-a.

SOLIDWORKS-OV PORTAL ZA STRANKE - Pridobite

neomejen dostop do skladišča poglobljenih informacij in virov ter
njihovega enostavnega iskanja s podporo v različnih jezikih - vse za
izboljšanje učinkovitosti.

Service Requests (SRs)
Pošljite poročila o napakah na Tehnično pomoč za hitro rešitev.
Spremljajte status vašega zahtevka po SR - sledilni številki.

Software Performance Reports (SPRs)
Predložite poročila o incidentih (bugs) programske opreme naši
razvojni skupini. Oglejte si status po SPR sledilni številki in
spremljajte rešitev v izdanih servisnih paketih.

Customer Experience Programs
Delite vaše mnenje in preglejujte SOLIDWORKS beta verzije in
prihajajoče zgodnje servisne pakete - SOLIDWORKS Early
Visibility (EV) Service Packs.

RAZVOJNE REŠITVE IZDELKOV SOLIDWORKS
Programska oprema Solidworks ustvarja intiutivno 3D
EXPERIENCE razvojno okolje, ki maksimira storilnost virov
načrtovanja in inženiringa s ciljem da ustvari izdelke bolje,
hitreje in stroškovno učinkoviteje. Oglejte si široko paleto
Solidworks programske opreme za načrtovanje, simulacije,
trajnostno načrtovanje, tehnično komunikacijo in u
podatki na www.solidworld.si/programska-oprema.

VEČ INFORMACIJ
Za več informacij o SOLIDWORKS vzdrževanju, obiščite
www.solidworks.com/subscription

Popolna usmeritev k naprednim tehnologijam in inovacijam
SolidWorld združuje vrhunsko znanje z nenehnim iskanjem inovativnih rešitev in se ponuja kot idealen partner za soočanje z novimi izzivi, ki
prihajajo iz globalnega in vse bolj zahtevnega trga. Naše rešitve oblikujejo načine načrtovanja, izdelave in podpore izdelkov.SolidWorld je eden
večjih evropskih SolidWorks zastopnikov, zelo močno uveljavljen na področju Italije, Švice, Slovenije in Hrvaške. Poleg SolidWorks produktov,
SolidWorld ponuja tudi pester nabor partnerskih produktov, ki pokrivajo vse veje industrije. Menimo, da sta znanje in primerna tehnologija
ključnega pomena za vsa proizvodna podjetja. Naša ekipa strokovnjakov sledi vsem novostim na trgu in prenaša znanje na uporabnike.
Izobražujemo in usposabljamo oblikovalce, konstruktorje, tehnologe in CNC operaterje. Obiščite nas na WWW.SOLIDWORLD.SI

Solid World d.o.o.
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LOKALNA TEHNIČNA PODPORA - Dostopajte do tehnične
podpore v živo od vašega lokalnega certificiranega SOLIDWORKS
VAR-a, vključno s telefonsko asistenco o funkcijah, ukazih,
namestitvah in odpravljanjem težav. Podpora skoraj 400
SOLIDWORKS VAR-ov strankam v 71 državah zagotavlja visoko
raven storitev.

