
Program Early Visibility (EV)
Umožní vám pracovat s vybranými 
Service Packy ještě před jejich 
vydáním. Buďte prvním testovacím 
specialistou nových Packů a řekněte 
nám, jak je můžeme vylepšit před 
jejich vydáním.

Jako člen programu předplacených služeb SOLIDWORKS máte okamžitý 

a exkluzivní přístup ke všem novým verzím a aktualizacím softwaru 

SOLIDWORKS, živé technické podpoře, produktům, rozsáhlým online 

zdrojům a možnosti zadávat požadavky na softwarová zdokonalení. 

Díky předplaceným službám bude váš software SOLIDWORKS stále aktuální 

a konkurenceschopný, přičemž vám poskytne maximální užitnou hodnotu.

Jako člen programu předplacených služeb máte k dispozici také další benefity, 
pečlivě vybrané tak, aby vám poskytovaly konkurenční výhody.

NOVÉ VERZE SOFTWARU
Jako člen budete automaticky dostávat nejnovější verze softwaru 
SOLIDWORKS ihned po jejich vydání.

Nejnovější verze vám pomohou stále držet krok se zákazníky – a také s konkurencí.

TECHNICKÁ PODPORA NA MÍSTĚ
Jako člen programu předplacených služeb máte nyní úplný přístup 
k živé technické podpoře zajišťované vaším místním autorizovaným 
prodejcem SOLIDWORKS. Podporu poskytují EXPERTI certifikovaní 
pro všechny produkty SOLIDWORKS a připravení pomoci vám 
v jakémkoli rozsahu.

Ať již preferujete vyhledávání informací v našich rozsáhlých administrovaných depozitářích nebo 
osobní online telefonickou podporu, váš autorizovaný prodejce je připraven vysvětlit vám funkce 
produktů a zodpovědět dotazy na příkazy, instalace nebo aktualizace. A protože váš autorizovaný 
prodejce skutečně rozumí vašemu oboru a ví, co je potřeba k jeho rozvoji, můžete počítat 
s podporou přizpůsobenou vašim potřebám. Věnujte méně času hledání odpovědí a více času svým 
projektům, abyste je mohli posunout na vyšší úroveň.

SOFTWAROVÉ AKTUALIZACE
Náš software neustále zdokonalujeme a aktualizujeme. Ať již jde o opravy chyb, zvýšení výkonu 
a spolehlivosti, požadavky na rozšíření nebo nové funkce a podporu souborových formátů, 
software SOLIDWORKS se stále vyvíjí.

Nyní se budete moci přímo účastnit všech probíhajících aktualizací, 
využívat personalizovanou podporu a zlepšit tak efektivitu své práce.

SOLIDWORKS VISUALIZE*

Potřebujete „obrázek“ svých 3D dat? Pro všechny, kdo potřebují vytvářet fotorealistické obrázky, 
animace a další 3D obsah co možná nejrychleji a nejjednodušeji. A co je ještě lepší – SOLIDWORKS 
Visualize mohou ve vaší společnosti používat všichni od designu až po marketing a rozšiřovat tak 
řadu obrázků, které vytvoříte. 

S Visualize vznikají 3D vizualizace souběžně s vytvářením 3D 
modelu, což šetří váš čas i problémy.
*Dostupný pro stažení pro všechny licence SOLIDWORKS Professional a Premium s aktivním předplatným

CERTIFIKACE
Chcete tým, který je schopný, rychlý a dokonale ovládá váš konstrukční software. Můžeme vám 
pomoci. Pro členy programu předplacených služeb jsou k dispozici zkoušky CSWP (Certified 
SOLIDWORKS Professional) a CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate), které ověří dovednosti 
uživatele. Zdokonalujte dovednosti svého týmu – a současně jeho produktivitu – každoročním 
absolvováním dvou bezplatných základních zkoušek a dvou zkoušek pro pokročilé pro každou 
pracovní stanici SOLIDWORKS, kterou zakoupíte.

ZÁKAZNICKÝ PORTÁL SOLIDWORKS
Zákaznický portál SOLIDWORKS vám poskytuje nástroje pro maximální využití možností produktů 
SOLIDWORKS, od stahování softwaru až po produktová školení. Ať již máte konkrétní dotaz nebo 
potřebujete jen základní informace, zákaznický portál vám umožní snadné vyhledávání v úložišti 
plném podrobných informací a zdrojů.

Žádosti o zlepšení

Jste pro nás důležitým uživatelem produktů SOLIDWORKS a váš 
názor je pro nás velmi cenný.
Sdělte nám, co funguje (a co ne), prostřednictvím služby žádosti o zlepšení. 90 procent nových 
vylepšení vznikne v reakci na žádosti zákazníků – pomozte nám zdokonalit uživatelské prostředí.

MYSOLIDWORKS.COM
Potřebujete informace, ale nejste si jisti, jak formulovat otázku? Žádný problém. Veškerý obsah 
SOLIDWORKS najdete na jednom místě. Ve dne i v noci. Přes tablet, telefon nebo stolní počítač. 
Nezáleží na tom, co potřebujete, nebo kdy to potřebujete – zákazníci předplacených služeb 
získávají přidané funkce a hodnotu přímo na místě.

Kurzy MySolidWorks

Zákazníci předplacených služeb mohou přistupovat k více než 600 výukovým videím na vyžádání. 
Získejte odpovědi na specifické otázky, nebo si ještě více rozšiřte obzory díky sdíleným 
zkušenostem řady uživatelů v naší komunitě. Další výhoda: vše si můžete naplánovat podle sebe, 
vlastním tempem a z jakéhokoli zařízení!

Znalostní databáze

Máme rozsáhlou knihovnu technických dat: řešení, témata nápovědy, osvědčené postupy atd., 
které můžete snadno vyhledávat pomocí výkonného interního vyhledávacího nástroje. Od 
technických tipů a online seminářů až po administrativní průvodce a technické prezentace – naše 
knihovna zdrojů je s velkou pečlivostí spravována certifikovanými experty SOLIDWORKS tak, aby 
bylo vše dostupné, relevantní a včas.

Diskusní fóra

Nezáleží na tom, k čemu produkty SOLIDWORKS používáte – řada dalších uživatelů je používá 
podobným způsobem a velmi rádi si s vámi popovídají. Spojte se s nimi, buďte součástí komunity 
a získávejte cenné informace od uživatelů, kteří sdílejí vaše vize.

SOLIDWORKS CAM
SOLIDWORKS CAM Standard je nyní součástí programu 
předplacených služeb. 
SOLIDWORKS CAM je plně integrovaná technologie založená na znalostní databázi, která vám 
umožní začlenit návrhové a výrobní procesy do jednoho systému. Včasným vyhodnocením návrhů 
v životním cyklu projektu se můžete vyhnout neočekávaným nákladům anebo zpožděním 
a zajistit, aby byl váš projekt dokončen včas a bez překročení rozpočtu.

Vítejte na palubě. Jsme rádi, že vás tady máme. 

Předplatitelské služby SOLIDWORKS 
jsou určeny pro zdokonalování našeho 
softwaru a uživatelského prostředí.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci, která vás 
bude udržovat v pelotonu nejnovějších trendů, 
a budeme vám poskytovat veškerou podporu, 
abyste mohli maximalizovat využití svých 
investic do produktů SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS Beta Program 
Získejte exkluzivní přístup k našim 
horkým novinkám a příležitost 
spolupracovat přímo s našimi 
výzkumnými a vývojovými týmy 
na vylepšení příštího produktu 
SOLIDWORKS.

PŘEDPLACENÉ 
SLUŽBY SYSTÉMU 
SOLIDWORKS


