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Korzyści z inwestycji w innowacje

Program Usługi Subskrypcji SOLIDWORKS ® zapewnia natychmiastowy dostęp do nowych wersji
i aktualizacji oprogramowania SOLIDWORKS, a także bezpośredniej pomocy technicznej, rozbudowanych
zasobów online i możliwości zgłaszania propozycji udoskonaleń. Dzięki temu pozwala na zachowanie
przewagi nad konkurencją i zapewnia szybszy zwrot z inwestycji (ROI).
Dlaczego warto skorzystać z subskrypcji?
Każdego roku firma SOLIDWORKS dodaje nowe funkcje
i usprawnienia, które pomagają w opracowywaniu
najlepszych produktów w swojej klasie oraz poprawiają
komunikację z producentami i dostawcami.
Optymalizacja procesów projektowych oraz zapewnienie
zespołom dostępu do bogatych zasobów umożliwia szybszą
i bardziej efektywną pracę nad projektami, a także zwiększa
szanse na odniesienie sukcesu.
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 zasobów finansowych.
Korzyści dla klientów Programu Usługi
Subskrypcji SOLIDWORKS:
• Automatyczne aktualizacje licencjonowanego
oprogramowania SOLIDWORKS
• Bezpośrednia pomoc techniczna świadczona przez
lokalnego autoryzowanego dystrybutora (VAR)
• Udoskonalenia oprogramowania przeznaczone dla
klientów 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 — od zakupu, poprzez
instalację, aż po uaktualnienia
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Pełny dostęp do bezpośredniej pomocy technicznej
świadczonej przez lokalnego autoryzowanego dystrybutora
VAR SOLIDWORKS, w tym pomocy telefonicznej dotyczącej
funkcji produktu, poleceń, instalacji i rozwiązywania
problemów dotyczących wcześniejszych i aktualnych wersji
oprogramowania SOLIDWORKS. Minimalizacja opóźnień
w pracy i łatwe wdrażanie nowych wersji oprogramowania.
Blisko 400 autoryzowanych dystrybutorów SOLIDWORKS
wspiera klientów w 71 krajach, dbając o wysoki poziom usług.
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Dostęp do najnowszych wersji oprogramowania
SOLIDWORKS zwiększa wydajność i jakość pracy. Możliwość
wykorzystania nowatorskich narzędzi i technik do szybszego
i bardziej precyzyjnego tworzenia projektów.
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Stały dostęp do uaktualnień i pakietów Service Pack firmy
SOLIDWORKS, które rozwiązują ważne problemy zgłoszone
przez społeczność firmy SOLIDWORKS, jak również
pomagają korzystać z dodatkowych funkcji i obsługiwanych
formatów plików.

