
Bine-ai venit! Suntem bucuroși să lucrăm împreună!

În calitate de membru-abonat al comunității Solidworks dispui, automat, de 

acces exclusiv la toate noile ediții și actualizări Solidworks. De asemenea, ai la 

dispoziție suport tehnic “live”, resurse online extinse și privilegii la rezolvarea 

probemelor. Cu serviciile de abonament ești mereu la curent cu ultimele 

noutăți, rămâi competitiv și maximizezi valoarea obținută prin so�-ul 

SOLIDWORKS.

Ca membru abonat Solidworks  beneficiezi de extra-beneficii . Fiecare dintre ele au fost  
atent gândite, pentru a-ți oferi cât mai multe avantaje.

Obține acces exclusiv și testează ultimele 

noastre versiuni și ai posibilitatea de a   

colabora direct cu echipa noastră de 

cercetare și dezvoltare pentru a influența 

și  a  îmbunătăți  următorul  produs 

SOLIDWORKS  ce urmează a fi lansat.

PROFITĂ DE  VERSIUNEA 
Early Visibility (EV)
 
Ai ocazia să interacționezi cu anumite pachete de 

servicii înainte de lansarea lor. Fii primul care le 

testează și  spune-ne cum am putea să le 

îmbunătățim, înainte ca acestea să fie puse la 

dispoziția publicului larg.

ACCES LA NOILE VERSIUNI 

În calitate de membru, vei primi în mod automat  cele mai recente 

versiuni lansate ale so�ware-ului SOLIDWORKS. Utilizarea unei 

versiuni recente te ajută  să rămâi competitiv pe piață, fără a pierde 

niciodată pulsul evenimentelor.

SUPORT TEHNIC LOCAL

În calitate de membru-abonat, ai acces complet la suport tehnic “live”, oferit de către CAD 

WORKS, reseller atestat SOLIDWORKS. Suportul tehnic oferit de CAD WORKS este realizat de o 

echipă de experți, certificați tehnic în toate domeniile SOLIDWORKS, gata să te ajute oricând. 

Fie că preferi să cauți singur informațiile de care ai nevoie în zone online, special concepute-n 

acest sens, fie optezi pentru asistență individuală online sau telefonică, CAD WORKS, ca 

reseller certificat tehnic SOLIDWORKS, este gata oricând să-ți ofere explicații cu privire la 

caracteristicile unui anumit produs, sau să-ți ofere răspunsuri legate de comenzi, instalare ori 

actualizări de so�. 

Deoarece CAD WORKS înțelege cu adevărat specificul afacerii tale și intuiește cum o poate face 

să prospere, poți conta pe ajutor personalizat, adaptat nevoilor tale. Pierde mai puțin timp în 

căutarea răspunsurilor și investește mai mult timp în rezolvarea provocărilor care apar. Lasă-ți 

afacerea să crească!

ACTUALIZAREA  CONSTANTĂ  A  SOFT-ULUI

So�ul nostru este îmbunătățit și modernizat constant. Indiferent dacă este vorba de o 

remediere a erorilor, pentru a spori performanța și fiabilitatea, de o îmbunătățire cerută 

de comunitatatea SOLID WORKS, de lărgirea gamei de comenzi disponibile sau adăugarea 

unor noi formate de fișiere acceptate, SOLIDWORKS evoluează mereu. Vei fi la curent cu 

toate actualizările și ai oportunitatea să dispui de ajutor personalizat, aflând astfel cum 

poți profita la maxim de noile opțiuni.   

SOLIDWORKS VISUALIZE*

Ai nevoie să transformi datele 3D într-o imagine? Acesta este cel mai rapid și mai simplu mod 

de a crea imagini foto, animații și alte tipuri de fișiere 3D de vizualizare. Mai mult, 

Solidworks Visualize poate fi folosit de oricine din companie, de la departamentul de 

proiectare până la cel de marketing, gama de imagini create extinzându-se semnificativ. 

Grație Visualize, modelarea și vizualizarea 3D au loc simultan. Programul te ajută să 

economisești timp și să obții rapid rezultate spectaculoase. 

* Disponibil pentru descărcare la fiecare licență SOLIDWORKS Professional sau Premium cu 

abonament activ.

CERTIFICĂRI TEHNICE

Știm că orice companie își dorește o echipă competentă, rapidă și pricepută la folosirea so�-ului de 

proiectare. Te putem ajuta s-o ai. Examenele de certificare: SOLIDWORKS Professional (CSWP) și 

Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA) sunt disponibile pentru membrii abonați, validând 

competențele utilizatorilor. Dezvoltă abilitățile echipei în timp ce crești productivitatea. În fiecare 

an, ai la dispoziție, gratuit, două examene de bază și două examene avansate pentru fiecare 

abonament SOLIDWORKS activ.

PORTAL DE SUPORT  TEHNIC ONLINE 

De la descărcări de so� până la familiarizarea cu produsele disponibile, portalul online pus 

la dispoziție de SOLIDWORKS îți oferă toate instrumentele de care ai nevoie pentru a 

maximiza experiența SOLIDWORKS. Ai o întrebare specifică sau cauți informații generale? 

Portalul SOLIDWORKS îți oferă posibilitatea de a parcurge și a găsi cu ușurință răspunsuri 

dintr-o colecție variată de informații detaliate.

CERERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Opinia ta ca utilizator este extrem de valoroasă pentru noi. Spune-ne ce funcționează și ce 

nu, apelând la serviciul specializat „Enhancement Request Service“. 90% din îmbunătățirile 

făcute le datorăm sugestiilor venite de la utilizatorii noștri. Ajută-ne să te ajutăm să ai parte 

de tot ce-i mai bun.

MYSOLIDWORKS.COM

Ai nevoie de informații dar nu ești sigur cum să formulezi întrebarea? Nu e nici o problemă! Tot conținutul 

SOLIDWORKS poate fi găsit într-un singur loc, zi sau noapte, pe tabletă, telefon sau desktop. Indiferent de ce 

ai nevoie sau când ai nevoie,  clienții abonați au acces instant la informații adăugate în mod constant pe 

site.

CURSURI DE INSTRUIRE ONLINE (MYSOLIDWORKS TRAINING)

Membrii abonați au acces la peste 600 de tutoriale tehnice. Află răspunsuri la întrebări specifice și extinde-ți 

gama de cunoștințe cu ajutorul informațiilor oferite de nenumărați utilizatori ai comunității Solidworks. 

Bonus: poți face totul după orarul tău, în ritmul propriu, de oriunde și de pe orice dispozitiv!

BAZĂ DE DATE A CUNOȘTINȚELOR (KNOWLEDGE BASE)

Îți punem la dispoziție o bibliotecă vastă de informații tehnice. Cu ajutorul unui puternic motor de căutare 

intern, poți găsi cu ușurință soluții, metode de lucru sau ajutorul de care ai nevoie. De la sfaturi tehnice și 

webcast-uri, până la ghiduri administrative și prezentări tehnice, biblioteca de resurse a fost elaborată cu 

meticulozitate de experții certificați SOLIDWORKS, care s-au asigurat că tot ce este relevant este și 

disponibil și cu un timp de cautare rapid.  

FORUM DE DISCUȚII

Indiferent pentru ce folosești SOLIDWORKS, întotdeauna vor exista oameni care fac lucruri similare și care vor 

fi dornici să discute cu tine, să schimbe idei și opinii. Ia legătura cu ei, fă parte din comunitate și bucură-te de 

cunoștințe valoroase,  obținute de la utilizatori ca și tine.

SOLIDWORKS CAM

SOLIDWORKS CAM Standard este inclus acum în abonament. 
Tehnologie complet integrată, bazată pe recunoașterea operațiilor, SOLIDWORKS CAM 

permite integrarea proceselor de proiectare și fabricare într-un singur sistem. Grație 

posibilității de a evalua din start designul proiectului, eviți costurile și/sau întârzierile 

neprevăzute, finalizând proiectele la timp, în parametrii bugetului.

SOLIDWORKS Subscription Services este dedicat 

îmbunătățirii so�-ului și experienței tale de 

utilizator.

Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm pentru 

a te menține la curent cu ultimele tendințe din 

domeniul tău de activitate, dar și pentru a-ți 

oferi tot sprijinul de care ai nevoie în vederea 

maximizării  investiției în SOLIDWORKS.
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