SOLIDWORKS ABONELİK
HİZMETİ PROGRAMI
YENİLİK YATIRIMINIZI GÜÇLENDİRİN

SOLIDWORKS® Abonelik Hizmeti Programı, yeni SOLIDWORKS sürümlerine ve yükseltmelerine, canlı teknik
desteğe, kapsamlı çevrimiçi kaynaklara ve geliştirme talebi ayrıcalıklarına anında erişmenizi sağlayarak güncel
kalmanıza, rekabet gücünüzü korumanıza ve Yatırım Getirinizi (ROI) artırmanıza yardımcı olur.
Neden abone olmalısınız?

SOLIDWORKS Abonelik Hizmeti Programı şunları sağlar:

Her yıl SOLIDWORKS, sınıfındaki en iyi ürünleri tasarlamanıza
ve üreticiler ve tedarikçiler ile daha verimli iletişim kurmanıza
yardımcı olmak için yeni özellikler ekler ve kullanıcı deneyimini geliştirir.

• Lisanslı SOLIDWORKS yazılımınız için
otomatik yükseltmeler
• Yerel Yetkili Satıcınızın (VAR) sağladığı canlı teknik
destek hizmetleri
• Abonelik Hizmeti üyeleri için tasarlanmış
yazılım geliştirmeleri
• SOLIDWORKS ile ilgili her şey için tek adresiniz olan
My.SolidWorks.com'daki ayrıcalıklı içeriğe erişim
• Satın almadan kurulum ve yükseltmeye kadar her şey
için çevrimiçi adresiniz olan SOLIDWORKS Müşteri
Portalı'na erişim

Ürün geliştirme süreçlerinizi başarı öykülerine dönüştürmek
için ekibinizin daha hızlı ve akıllı çalışmasını sağlayacak kaynaklarla tasarım sürecinize güç katın ve ekibinizi destekleyin.
SOLIDWORKS Abonelik Hizmeti müşterilerine özel olarak
tasarlanan destek, yükseltmeler, yeni sürümler, özel yayımlar,
eklenti özellikler, web yayınları ve eğitimler, size zaman ve
para tasarrufu sağlayabilecek sezgisel bir 3D tasarım deneyimi sunarak performansınızı ve üretkenliğinizi artırır.

SOLIDWORKS yazılımı sürümlerine yönelik ürün özellikleri,
komutlar, kurulum ve sorun gidermeyle ilgili telefonla yardım
dahil olmak üzere sertifikalı yerel SOLIDWORKS yetkili satıcınızdan canlı teknik desteğe erişin. Bu politika, üretim gecikmelerini
en aza indirir ve en son sürüme geçişinizi kolaylaştırır. Yaklaşık
400 SOLIDWORKS yetkili satıcısı, yüksek düzeyde hizmet sunarak 71 ülkede müşterileri desteklemektedir.

YENİ YAZILIM SÜRÜMLERİ – Performansınızı ve üret-

Geliştirme Talepleri
SOLIDWORKS'ün geliştirilmesine katkıda bulunun ve yazılımımızı geliştirmek için yapabileceklerimize ilişkin görüşlerinizi
paylaşın. Yeni geliştirmelerin yüzde doksanı müşterilerimizin
önerilerine dayanmaktadır. Eklediğimiz geliştirmeleri ve işlevleri
yeni trendlere göre sunarız ve size en çok ihtiyaç duyduğunuz
araçları sağlarız.

Müşteri Deneyimi Programları

kenliğinizi artırmanıza yardımcı olacak en son SOLIDWORKS
yazılımını edinin. Tasarımları daha hızlı ve daha doğru oluşturmak için yenilikçi araçları ve öncü teknikleri kullanın.

Görüşlerinizi paylaşın ve SOLIDWORKS beta sürümlerini ve
gelecek SOLIDWORKS Erken Görünürlük (EV) Servis Paketlerini
önceden görün.

YAZILIM YÜKSELTMELERİ – SOLIDWORKS Topluluğunun
bildirdiği önemli sorunları ele alan SOLIDWORKS yükseltmeleri
ve Servis Paketlerinin yanı sıra ek işlevler ve desteklenen dosya
formatlarıyla güncel kalın.

MY.SOLIDWORKS.COM – SOLIDWORKS'ün tüm özel-

SOLIDWORKS VISUALIZE – Aktif aboneliklerdeki tüm SOLIDWORKS Professional ve Premium lisansları,
SOLIDWORKS Visualize Standard'ı içerir. SOLIDWORKS
Visualize, 3D verilerinin "fotoğraflarını" çekmesi gereken herkes için fotoğraf kalitesinde görüntüler oluşturmanın en hızlı
ve kolay yoludur. Bu bağımsız Visualize lisansı, şirketinizdeki
herkese verilebilir ve aynı makineye SOLIDWORKS CAD'in
yüklenmesini gerektirmez. Bu da 3D modelleme ve 3D görselleştirme işleminin paralel bir şekilde gerçekleştirilmesine
olanak tanır.
CSWP VE CSWA SINAVLARI – CSWP (Cer tified

SOLIDWORKS Professional) ve CSWA (Certified SOLIDWORKS
Associate) sınavları, kullanıcı yeterliliğini doğrular ve yöneticilerin eğitimin gerekli olduğu alanları belirlemesine yardımcı
olur. Kariyerlerinde ilerlemelerini ve verimliliklerini artırmalarını
sağlamak için ekibinizin becerilerini geliştirin ve profesyonel
gelişimlerini destekleyin. Abonelik Hizmeti müşterilerinin
mühendislik ekipleri, SOLIDWORKS becerilerini geliştirmek
amacıyla her bir SOLIDWORKS lisansı için yılda iki adede kadar
ana sınava ve iki adet gelişmiş sınava ücretsiz olarak girebilir.

SOLIDWORKS MÜŞTERİ PORTALI – Üretkenliği geliştirmeye yardımcı olması için çoklu dil desteğine sahip, kapsamlı
bilgiler ve kaynaklar içeren, kolay arama yapılabilen bir havuza
tam erişim elde edin.
Servis Talepleri (SR'ler) ve Yazılım Performans
Raporları (SPR'ler)
Yazılım sorunlarına ilişkin olay raporlarını Teknik Destek birimine veya geliştirme ekibimize gönderin. İzleme numaralarıyla
durumu görüntüleyin ve Servis Paketlerinde belgelenmiş sorunların çözümlerini izleyin.

likleri için ihtiyaç duyduğunuz tek yer. MySolidWorks;
istediğiniz zaman, istediğiniz yerde ve istediğiniz cihazda
ilgili SOLIDWORKS içeriğine ve hizmetlerine tek bir konumdan erişmenize olanak tanıyarak daha üretken olmanızı
sağlar. MySolidWorks Standard ve Professional'da yalnızca Abonelik Hizmetleri kullanıcılarına özel ek özellikler ve
katma değerle ilgili olarak bugün satıcınızla görüşün.

MySolidWorks Eğitimi
SOLIDWORKS'ü istediğiniz zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz cihazda, kendi programınıza göre ve kendi temponuzda
öğrenin. Abonelik Hizmeti müşterileri 400'den fazla eğitim
videosuna erişebilir.

Bilgi Bankası
Çözümler, yardım konuları, teknik ipuçları ve en iyi uygulamalar gibi kapsamlı teknik veri kütüphanesinde arama yapmanızı
sağlayan güçlü arama motoruna erişin. Web yayınları ve teknik ipuçlarından, idari kılavuzlara ve teknik sunumlara kadar
birçok içerik barındıran kaynak kütüphanemize erişin.

Tartışma Forumları
SOLIDWORKS'ün neredeyse tüm yönlerine ilişkin geniş
kapsamlı tartışma konuları içeren SOLIDWORKS Kullanıcı
Topluluğuna katılın.

SOLIDWORKS ÜRÜN GELİŞTİRME ÇÖZÜMLERİ
SOLIDWORKS yazılımı daha iyi ürünlerin, daha hızlı ve daha
düşük maliyetli üretilmesini sağlamak için kullanıcılara tasarım
ve mühendislik kaynaklarının üretkenliğini en üst seviyeye
çıkaracak sezgisel bir 3D geliştirme ortamı sunar. Tasarım, analiz, teknik iletişim ve veri yönetimiyle ilgili tüm SOLIDWORKS
yazılımlarını görmek için www.solidworks.com/solutions
adresini ziyaret edin.

DAHA FAZLA BİLGİ
SOLIDWORKS Abonelik Hizmeti Programı hakkında daha
fazla bilgi almak için www.solidworks.com.tr/subscription
adresini ziyaret edin.

3DEXPERIENCE platformumuz marka uygulamalarımızı desteklemekte, 12 sektöre hizmet
vermekte ve zengin bir endüstri çözümü deneyimleri portföyü sunmaktadır.
3DEXPERIENCE® Şirketi Dassault Systèmes, işletmelere ve kişilere sürdürülebilir yenilikler hayal etmeleri için sanal evrenler sunar. Şirketin dünya
çapında lider çözümleri; ürünlerin tasarlanma, üretilme ve desteklenme biçimini değiştirmektedir. Dassault Systèmes’in işbirlikçi çözümleri, toplumsal
yenilikçiliği teşvik ederek, gerçek dünyayı iyileştirmek için sanal dünyadaki imkanları genişletir. Grup, 140’tan fazla ülkede tüm sektörlerde her
ölçekteki 220.000’den fazla müşteriye değer katar. Daha fazla bilgi için www.3ds.com/tr-tr adresini ziyaret edin.
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