
Souhrn
Jednou z největších výzev, které čelí 
spousta společností, je zajištění aktu-
álnosti používaného softwaru. Model 
předplatného společnosti Siemens Digital 
Industries Software nabízí uživatelům 
hned několik klíčových výhod, včetně 
přístupu k nejnovějším verzím softwaru 
a odborné technické podpoře. 

Licenční model předplatného dává 
smysl také po finanční stránce. Platby za 
softwarové licence můžete přesunout 
z jednorázových výdajů (CAPEX) do 
provozních nákladů (OPEX) a snížit tak 
počáteční výdaje a také celkové náklady. 
Studie společnosti McKinsey & Company 
poukázala na dva hlavní důvody pře-
chodu na model licencování na základě 
předplatného:  snížení počáteční inves-
tice o 50 procent a celkových nákladů 
o 45 procent. Podle zprávy společnosti 
McKinsey je díky předplatnému pláno-
vání rozpočtu a kontrola nákladů jistější 
a předvídatelnější a může být i levnější 
než nákup nové verze bez ohledu na to, 
jak často aktualizaci provádíte.
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Výhody 
• Zvýšení hodnoty investice do 

softwaru

• Přístup k nejnovějším verzím 
softwaru

• Přístup k odborné technické 
podpoře

• Přesunutí softwarových licencí 
z jednorázových výdajů do 
provozních nákladů

• Snížení počátečních výdajů 
a celkových nákladů

• Snazší plánování rozpočtu 
a kontrola nad výdaji a snížení 
nákladů přechodu na novou verzi

Služby předplatného 
společnosti Siemens

Vždy aktuální software a 
konkurenceschopnosts maximálním využitím 
investice do softwaru  

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


Služby na základě předplatného spo-
lečnosti Siemens

Získání přístupu k nejnovějším 
technologiím
Společnost Siemens své produkty neu-
stále vyvíjí, inovuje a zdokonaluje. Díky 
předplatnému získáte přístup k nejno-
vějším verzím našich produktů a budete 
mít neustále k dispozici nové funkce 
a vylepšení.

Využívání již vyzkoušené technologie
Předplatné softwaru od společnosti 
Siemens vám zajistí přístup k aktualiza-
cím předchozích verzí. Tyto aktualizace 
se zaměřují na zlepšení výkonu a nijak 
nemění funkčnost, se kterou pracujete.

Žádost o opravy a vylepšení
Zákazníci, kteří si zaplatí naše předplatné, 
mají k dispozici aktualizace softwaru 
a mohou také našim vývojovým týmům 
poskytnout své nápady, jak naše pro-
dukty můžeme vylepšit. Spolupracujeme 
s naší komunitou uživatelů a využíváme 
nápadů vzešlých z crowdsourcingu, což je 
ideální způsob, jak vám můžeme poskyt-
nout vylepšení, která nejvíce potřebujete.  

Úspora nákladů a předvídatelnost 
rozpočtu
Předplatné softwaru společnosti Siemens 
je značně cenově výhodnější než aktua-
lizace softwaru po dvou, třech, čtyřech 
nebo pěti letech. A jelikož máte vždy 
nejaktuálnější verzi, náklady lze snadněji 
předvídat.

S naším softwarem s předplatným, 
které je součástí portfolia Xcelerator™, 
komplexního a integrovaného port-
folia softwaru a služeb od společnosti 
Siemens Digital Industries Software, 
budete mít neustále přístup ke všem 
verzím a aktualizacím. Navíc budete 
moci těžit z odborného technického 
poradenství od našeho globálního 
týmu podpory a sítě důvěryhodných 
partnerů. 

Ať už online, telefonicky nebo osobně 
– naše služba podpory zajišťuje tisí-
cům uživatelů po celém světě klid 
a jistotu a naše centrum podpory 
je neustále k dispozici pro potřeby 
řešení problémů, vyhledávání ve 
znalostních databázích, pomoc s pří-
stupem k dokumentaci a stahováním 
softwaru. 
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Další informace
Stránka pro obnovení předplatného
Aplikace SaaS a průmyslová řešení
Cloudová řešení od společnosti Siemens
PLM obchod společnosti Siemens

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/trademarks.html
https://www.sw.siemens.com/en-US/
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/Subscription/
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/our-story/cloud/saas-apps-is.html
https://www.sw.siemens.com/en-US/portfolio/cloud
https://www.dex.siemens.com/?selected=plm

