ПЕРЕВАГИ
ПЕРЕДПЛАТ
®
SOLIDWORKS

Оформивши передплату на SOLIDWORKS, ви отримуєте миттєвий
ексклюзивний доступ до всіх нових версій та оновлень системи,
право на технічну підтримку, ліцензії на додаткові продукти, доступ
до обширних онлайн-ресурсів та можливість відправлення запитів
на вдосконалення системи. Завдяки передплаті, ви максимізуєте
користь від кожної ліцензії SOLIDWORKS, та підвищуєте свою
конкурентоспроможність, користуючись лише найновішими та
найпотужнішими рішеннями компанії!

НОВІ ВЕРСІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Як передплатник, ви автоматично будете отримувати
останні версії програмного забезпечення відразу,
як вони будуть випущені. Використання актуальної
версії допоможе вам йти в ногу з клієнтами, та
бути попереду конкурентів!

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА
Передплатники мають повний доступ до технічної
підтримки, яка надається як сертифікованими
фахівцями постачальника, так й, при необхідності,
безпосередньо розробниками.
Завдяки можливості пошуку інформації у величезній базі знань
SOLIDWORKS, ви зможете легко знайти усі потрібні пояснення
щодо функцій та налаштувань системи, а якщо буде потрібно,
ви зможете звернутись до сертифікованих фахівців
постачальника або навіть безпосередньо до розробника
системи. Витрачайте менше часу на пошук відповідей і більше
часу на вирішення проблем, щоб вивести свої проекти на
новий рівень!

ІНФОРМУВАННЯ ПРО ОНОВЛЕННЯ
Ми постійно вдосконалюємо та оновлюємо наше програмне
забезпечення. Незалежно від того, чи йдеться про
виправлення помилок для підвищення продуктивності та
надійності,
про
вдосконалення
за
побажаннями
користувачів, чи про оновлення нових функцій і
підтримуваних форматів файлів, SOLIDWORKS постійно
розвивається.

З передплатою, ви завжди будете автоматично
отримувати останні версії SOLIDWORKS відразу, як
вони будуть випущені!

SOLIDWORKS CAM Standard
Повністю інтегрований з SOLIDWORKS модуль, який
дозволяє поєднати процеси проектування виробу та
підготовку його виробництва на верстатах із числовим
програмним керуванням у єдиному інтерфейсі
системи.
Безкоштовна ліцензія доступна усім користувачам SOLIDWORKS Standard,
Professional та Premium з діючою передплатою.

SOLIDWORKS VISUALIZE Standard
Потрібне фотореалістичне зображення ваших моделей?
SOLIDWORKS Visualize – це найшвидший та найпростіший
спосіб створення зображень, анімацій та іншого 3Dконтенту високої якості.

SOLIDWORKS Visualize у вашій компанії може
використовувати будь-хто – від дизайнерів до
фахівців з маркетингу, – розширюючи діапазон
використання моделей, які ви створюєте.
Безкоштовна ліцензія доступна усім користувачам SOLIDWORKS Professional
та Premium з діючою передплатою

СЕРТИФІКАЦІЯ
Кожен керівник зацікавлений в том, щоб його співробітники
володіли інструментом автоматизованого проектування на
максимальному рівні, забезпечуючи швидку віддачу
від вкладених в придбання системи коштів, а фахівцям
необхідно мати можливість об’єктивно оцінювати та
безперервно підвищувати свій рівень знань. З передплатою,
ви отримаєте доступ до великої кількості навчальних
матеріалів та сертифікаційних іспитів за різними рівнями
володіння продуктом.

ПОРТАЛ КОРИСТУВАЧІВ SOLIDWORKS
Портал користувачів надає усі інструменти, необхідні для
використання SOLIDWORKS: від дистрибутивів програмного
забезпечення, до навчальних матеріалів для використання
продуктів із максимальною користю.

Думка передплатників для нас надзвичайно важлива!
До 90% удосконалень та нових функцій реалізуються саме за
побажаннями замовників, тож маючи передплату, ви
отримуєте можливість надсилати ваші побажання до
продукту, роблячи його більш зручним та ефективним.

MySOLIDWORKS.COM
Потрібна додаткова інформація, але ви не знаєте, де
її відшукати? Для власників передплати це не
становить проблеми! MySOLIDWORKS.COM – це
ресурс, на якому можна відшукати все, що потрібно. У
будь-який час дня або ночі. З персонального
комп’ютера, планшету, або навіть смартфону.
Навчальні відео
Понад 600 спеціалізованих навчальних відео, що доступні усім власникам передплат. Шукайте
відповіді на свої запитання або збільшуйте свій кругозір, знайомлячись з думками інших
учасників нашої спільноті. Додаткова перевага: ви можете робити все за розкладом, у власному
темпі з будь-якого пристрою, який вам подобається!
База знань
Відкрийте для себе велику бібліотеку технічних даних, у якої за допомогою потужної пошукової
системи можна легко відшукати все, що потрібно – від посібників і презентацій до технічних
порад і корисних веб-трансляцій, від прикладів інших користувачів до найкращих рішень у
світовій практиці. Уся інформація ретельно підібрана та перевірена сертифікованими
експертами, щоб принести вам максимальну користь!
Дискусійні форуми
Незалежно від того, для чого ви використовуєте SOLIDWORKS, існують люди, які роблять подібні
речі. Спілкуйтеся з ними, будьте частиною спільноти, раді спілкуватися з вами, отримуйте цінну
інформацію від користувачів, які поділяють ваше бачення, та підіймайте рівень вашої
майстерності та обізнаності на нові висоти!

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ ПЕРЕДПЛАТ
Бета-тестування

Ранішній доступ

Отримайте ексклюзивний доступ
до версій, що знаходяться лише у
розробці,
та
можливість
працювати безпосередньо з
нашою командою R&D, щоб
впливати
на
розвиток
SOLIDWORKS та робити кожен
наступний
випуск
продукту
кращим.

Власники передплат мають
змогу
отримати
доступ
до
пакетів
оновлень
ще до їх офіційного випуску,
що
дає
можливість
користуватись
перевагами
ще задовго до того, як вони
стануть
доступні
іншим
користувачам.

Для отримання додаткової інформації звертайтесь до найближчого
представництва компанії «Інформаційні технології САПР»:
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