MYSOLIDWORKS

VSE O SOLIDWORKSU NA ENEM MESTU

PRIDOBITE ODGOVORE. NAUČITE SE VEČ.
POVEŽITE SE.
Z MySolidWorks, uporabniki lahko:
• Nemoteno iščejo v SOLIDWORKS® skupnosti, kjer najdejo
odgovore na vsa vprašanja o SolidWorksu
• Raziščejo več kot 1,000 SOLIDWORKS spletnih učnih video
vsebin, ki pokrivajo širok spekter vsebin in objav
• Ocenijo SOLIDWORKS-ove produkte z MySolidWorks
spletnim preizkusom (Online Product Trials) na katerikoli
napravi (tablici, PC-ju, ali Mac®-u)
MySolidWorks vam pomaga, da postanete bolj učinkoviti ter
povezani s SOLIDWORKS vsebinami in storitvami - kjerkoli,
kadarkoli in na katerikoli napravi. Z MySolidWorks dobite
odgovore na vsa vprašanja o SOLIDWORKSu, dopolnite vaše
znanje in se povežete s proizvajalci širom po svetu.
Dodatno lahko dostopate do več kot 1,000 učnih video vsebin
in se naučite SOLIDWORKS po vašem urniku in času. Lekcije
ponujajo kompletno SOLIDWORKS usposabljanje pod vodstvom
inštruktorja. Lekcije lahko tudi prekinete in nadaljujete z
učenjem kasneje, hkrati pa imate vpogled v nedokončane in že
predelane lekcije.

MySolidWorks Standard vsebuje več kot 600 produktnih učnih
video vsebin in priprave na certifikat Certified SOLIDWORKS
Associate (CSWA). Dodatno vključuje tudi spletne storitve za
shranjevanje in deljenje načrtov ter svetovno mrežo proizvajalcev,
ki vam lahko pomagajo realizirati vaše načrte. MySolidWorks
Standard je na voljo strankam, ki imajo aktivno SOLIDWORKS
vzdrževanje, načrtovalskim ekipam pa omogoča pridobitev
veščin za hitrejše in učinkovitejše delo s SOLIDWORKS-om.
MySolidWorks Professional zagotavlja dostop do SOLIDWORKS
tečajev za pripravo na certifikate in razširjeno spletno učenje z
več kot 1,000 učnimi filmčki. Vsebine vključujejo: SOLIDWORKS
osnove, napredno modeliranje kosov, sestavov, elektrotehnično
načrtovanje, načrtovanje pločevin, kalupov, simulacije in še
več. Ta ponudba je na voljo le strankam, ki imajo aktivno
SOLIDWORKS vzdrževanje in ki želijo svojim ekipam zagotoviti
učinkovito in sposobno delovno okolje.
MySolidWorks za študente omogoča dostop do več kot
320 učnih video vsebin in priprave na certifikat Certified
SOLIDWORKS Associate (CSWA). Študentom pomaga pridobiti
veščine, ki jih potrebujejo za hitrejše delo s SOLIDWORKS-om.
Vključene so tudi spletne storitve za shranjevanje in deljenje
načrtov ter svetovna mreža proizvajalcev, ki pomaga načrtom
do lažje uresničitve.

OGLEJTE SI KAJ PONUJA PORTAL MYSOLIDWORKS:
MySolidWorks Funkcije

Gost

Študent

Standard

Professional

Vsebina
Pridobite odgovore na vsa vprašanja o
SOLIDWORKS-u preko SOLIDWORKS skupnosti in
podpornih vsebin.















Dostopajte in iščite Zahtevke za odpravo napak,
Poročila (SPRs), spletno pomoč, in drugo.





Ostanite povezani s svojim zastopnikom preko
tehničnih vsebin.









Dostopajte do rešitev iz Baze znanja.

Mreža proizvajalcev
Dostopajte do svetovne mreže proizvajalcev, ki
pomagajo realizirati vaše načrte.





Spletno učenje
Naučite se SOLIDWORKSa po vašem urniku in
času — kjerkoli, kadarkoli in na katerikoli napravi.

320+

učnih video vsebin

Dostopajte do tečaja za pripravo na certifikat
Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA).

320+

600+

učnih video vsebin

učnih video vsebin







Dostopajte do tečajev za pripravo na certifikate
CSWP, CSWE in CSWPA (orodja za risanje,
načrtovanje kalupov, pločevin, površin,
varjencev).

Dostop

1000+

učnih video vsebin



Brezplačno po
registraciji in vpisu.

Vključeno v
aktivni paket
Student
Engineering Kit
(SEK) in
student edition
(SWSE) Licenses.

Vključeno v aktivno
SOLIDWORKS
vzdrževanje.

POZOR STRANKE, KI IMATE AKTIVNO SOLIDWORKS VZDRŽEVANJE :
Če vas zanima nakup MySolidWorks Professional nas pokličite na 01/ 422 49 00.

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.
Skapinova ulica 2A
1000 Ljubljana
T:01/ 422 49 00
E: info@solidworld.si

Letno vzdrževanje.
Pokličite
01/ 422 49 00.

