
Shrnutí
Software jako služba (SaaS) je model 
fungující na základě předplatného 
softwarových licencí a jak software, 
tak spravovaná data jsou hostované 
na externích serverech. K softwaru se 
přistupuje prostřednictvím webového 

prohlížeče a není třeba kupovat, 
instalovat, aktualizovat ani udržovat 
žádný hardware nebo software. 
Společnost Siemens Digital Industries 
Software umožňuje hostování softwaru 
na dálku pomocí cloudu a poskytuje také 
technickou podporu.

Uživatelé mohou přistupovat k softwaru 
a datům SaaS z jakéhokoli počítače nebo 
mobilního zařízení, které je připojeno 
k internetu, což usnadňuje zavádění 
softwaru. Není třeba řešit vývoj aplikací, 
které fungují na různých typech počítačů 
a zařízení, jelikož společnost Siemens se 
o to vše postará za vás.

siemens.com/software

Přínosy
• Zkrácení času, za který se nové 

projekty dostanou na trh

• Kratší doba potřebná pro 
implementaci softwaru, snížení 
nákladů a rizik

• Zvýšení úrovně mobility a snadnější 
přístup k softwaru

• Použití vždy nejnovější verze 
softwaru

• Lepší škálovatelnost s přístupem 
k službám podle potřeby

Software jako služba 
od společnosti 
Siemens

Zkrácení doby, za kterou se nové projekty 
dostanou na trh

https://www.sw.siemens.com/en-US/


Software jako služba od společnosti Siemens

Společnost Siemens se stará 
o infrastrukturu (hardware a software), 
provoz, aktualizace a technickou podporu 
softwaru a umožňuje zákazníkům 
vytěžit z jejich rozpočtu a zdrojů pro IT 
maximum. Společnost Siemens a její 
partneři jsou vždy po ruce a nabízejí 
přizpůsobené školicí programy 
a konfigurace. 

Tyto vysoce škálovatelné aplikace 
v cloudu a služby, které jsou součástí 
portfolia Xcelerator™, komplexního 
a integrovaného portfolia softwaru 
a služeb od společnosti Siemens Digital 
Industries Software, představují shrnutí 
našich za několik let nastřádaných 
znalostí a zahrnují škálovatelné 
platformy, silnou IT infrastrukturu 
a zaběhnutý obchodní model, díky 
kterým lze naše řešení ke spokojenosti 
zákazníků implementovat rychle, přesně 
a bezpečně.

Další informace
Stránka pro obnovení SaaS

Aplikace SaaS a průmyslová řešení

Cloudová řešení od společnosti Siemens

PLM obchod společnosti Siemens

Spíše než pořizovat nový software, 
což může být nejen drahé, ale také 
časově náročné a s nejistým výsledkem, 
se mohou zákazníci spolehnout na 
společnost Siemens, která se automaticky 
stará o aktualizace a opravy softwaru. 
To snižuje nejen zatížení společnosti, 
ale také výdaje spojené se zřizováním 
a provozem IT oddělení. Software 
uložený na cloudu dále nabízí snadnou 
vertikální škálovatelnost, zákazníci tak 
mohou našich služeb využívat dle svých 
vlastních potřeb.

Jelikož je licencování založeno na 
předplatném pro jednotlivé uživatele 
nebo jednotlivá zařízení a je placeno 
podle určeného harmonogramu, tak 
se zákazníci mohou vyhnout velkým 
jednorázovým platbám za software 
a mohou využít zvládnutelné (a snadněji 
vedením společnosti schválené) nižší 
opakované provozní náklady a platit 
pouze za to, co využijí.
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