
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În calitate de abonat la serviciile SOLIDWORKS, ai acces imediat și 

exclusiv la toate versiunile și upgrade-urile SOLIDWORKS, suport tehnic 

live, resurse accesibile exclusiv online și acces la programul de cereri de 

îmbunătațire a programului. Cu abonamentul la zi, vei rămane competitiv, 

maximizând valoarea pe care o obții din software-ul SOLIDWORKS. 

                  Bun venit la bord. Suntem bucuroși să îți fim alături 
 

ACCESS LA CELE MAI NOI VERSIUNI DE SOFT 

În calitate de membru al familiei SOLIDWORKS, vei primi 

automat cele mai recente versiuni ale software-ului 

SOLIDWORKS când este lansat. 

Având ultima versiune, te va ajuta să ții pasul cu clienții și colaboratorii dar și cu 

competiția – fără să pierzi ritmul. 

 

SUPORT TEHNIC ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

Odată abonat la serviciul de Subscription Services, ai acces 

complet la suport tehnic live, oferit de Vegra Info, reseller 

autorizat SOLIDWORKS. Beneficiezi de suport tehnic live oferit 

de un inginer certificat, gata să asigure suport în orice situație. 
  

Indiferent că ai nevoie doar de informații sau asistență individuală online sau prin telefon, 

Vegra Info – este gata oricând sa iți raspundă. Explicații despre caracteristicile sau 

diferențele dintre produse? Întrebări despre comenzi? Instalări sau actualizări de software?  

Și, pentru că Vegra Info întelege cu adevarat specificul afacerii tale, poți conta pe suport 

personalizat si dedicat pentru a face față provocărilor, astfel încât tu sa ai proiecte și produse 

de success. 

 

 

 

ÎMBUNĂTĂȚIRI SOFTWARE 

Îmbunătățim în mod constant și frecvent software-ul. Indiferent dacă este vorba 

despre rezolvarea unor erori, îmbunătățiri pe partea de fiabilitate și performanță sau 

îmbunătățiri cerute de comunitate, SOLIDWORKS evoluează permanent și dinamic. 

 

Acum, ai la indemână toate actualizările software pe  

măsură ce apar, și astfel, totul funcționează. 

 

      SOLIDWORKS VISUALIZE*
 

Ai nevoie de o ”imagine” a datelor 3D? Acesta este cel mai rapid și simplu mod de a crea 

imagini, animații și alte tipuri de conținut 3D de calitate superioară. SOLIDWORKS 

Visualize poate fi folosit de oricine din compania ta – de la design sau marketing. 

 

Cu Visualize, design-ul 3D si randarea 3D se întamplă 

concomitant, economisind timp si bani. 

 

  *Disponibil cu versiunile SOLIDWORKS Professional si Premium cu pachetul Subscription Service. 

 
 

 

      CERTIFICARE 

Vrei o echipă care sa fie competentă, rapidă și extrem de confortabilă folosind software-ul 

de design? Vegra Info te poate ajuta. Examenele de certificare SOLIDWORKS 

Professional (CSWP) și SOLIDWORKS Associate (CSWA) sunt disponibile în 

abonamentul anual. Construiește abilitățile echipei în timp ce crești productivitatea cu 

două examene gratuite anual. 

 

PORTALUL DE CLIENȚI SOLIDWORKS 

Fie că este vorba de descărcarea ultimei versiuni sau acces la alte resurse utile, portalul de 

clienți oferă nenumărate instrumente pentru a maximiza experiența SOLIDWORKS. 

Solicitări de îmbunătățirea software-ului 

Ești un utilizator prețios SOLIDWORKS și părerea ta 

înseamnă totul pentru noi. 

Spune-ne ce funcționează și ce nu, iar prin serviciul de ”Solicitări de îmbunătățire a 

software-ului”, ajung ca 90% dinte noile îmbunătățiri să fie sugerate de utilizatori. 

 

 

 

      PORTALUL MYSOLIDWORKS.COM 

Ai nevoie de informații suplimentare? Nici o problemă. Tot conținutul SOLIDWORKS 

poate fi găsit într-un singur loc. Noapte sau zi. Pe tabletă, telefon sau desktop. Indiferent 

de ce ai nevoie sau când ai nevoie – clienții abonați primesc acces la portalul 

MY.SOLIDWORKS.COM  

 

Cursuri online pe MySolidWorks 

Clienții abonați au acces la peste 600 de videotutoriale online de training*. Obții 

răspunsuri la intrebări sau îți extinzi orizontul de cunostințe in domeniul proiectării alături de 

ceilalți utilizatori abonați din întreaga lume. 

*Poți accesa totul în funcție de programul tău, în ritmul propriu și pe ce dispozitiv dorești. 

 

Bibliotecă tehnică  

Dispunem de o vastă bibliotecă cu date tehnice: soluții, subiecte de interes, cele mai 

bune practice etc., care pot fi găsite cu ușurință prin intermediul unui puternic motor de 

căutare. De asemenea, poți găsi prezentări tehnice sau prezentări video. Resursele sunt 

permanent monitorizate și actualizate de specialiști SOLIDWORKS. 

 

Forum 

Indiferent cum și de ce folosești SOLIDWORKS, există oameni acolo care fac lucruri 

similare. Conectează-te cu aceștia, fă parte dintr-o comunitate si obține cunostințe 

valoroase de la utilizatori care împărtășesc aceeasi viziune. 

 

 

SOLIDWORKS CAM 

SOLIDWORKS  CAM  Standard este inclus acum 

gratuit în abonamentul anual. 

Un pachet software complet integrat în mediul 3D CAD, SOLIDWORKS CAM îți permite să 

integrezi procesele de proiectare și fabricare într-un singur sistem. Poți astfel evita costurile 

sau întarzierile neprevăzute cu o soluție smart. 

 

 

SOLIDWORKS Subscription Services 

este în permanență dedicat 

îmbunătățirii software-ului și 

experienței tale în utilizare. 

Așteptăm să colaborăm cu tine pentru a te 

menține la curent cu ultimele tendințe din 

domeniul proiectării și pentru a-ți oferi tot 

sprijinul necesar în a obține tot ce ai nevoie 

pentru a maximiza investiția în 

SOLIDWORKS. 

 

 

 

Beneficiile suplimentare abonamentului îți sunt la îndemână și au fost 

selectate pentru a-ți oferi un avantaj competitiv. 

 

Programul SOLIDWORKS Beta 
 

Acces exclusiv la ultimele dezvoltări 

de soft dar și posibilitatea de a 

influența și îmbunătăți următoarea 

lansare a produsului SOLIDWORKS. 

Progamul de vizibilitate 
timpurie (EV) 

     
 Fii primul care folosește un Service 

Pack și testează ultimele îmbunătățiri 
înaintea tuturor.  
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