
Omówienie
Oprogramowanie jako usługa (SaaS) to 
oparty na subskrypcji model dystrybucji 
i licencjonowania oprogramowania, gdzie 
program i jego dane są przechowywane 
na zewnętrznych serwerach. Dostęp do 
aplikacji odbywa się za pośrednictwem 
przeglądarki internetowej, a klient nie 
musi kupować, instalować, aktualizować 
i utrzymywać żadnego sprzętu lub 

oprogramowania. Firma Siemens Digital 
Industries Software hostuje programy 
w chmurze i zapewnia wsparcie 
techniczne.

Użytkownicy mogą otworzyć aplikacje 
SaaS oraz dane na dowolnym 
komputerze lub urządzeniu mobilnym 
podłączonym do Internetu, co znacząco 
ułatwia proces wdrożenia. Nie trzeba 
martwić się o stworzenie aplikacji, które 
będą działać na różnych typach sprzętu, 
ponieważ firma Siemens już się tym 
zajęła.
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Zalety
• Krótszy czas uzyskania korzyści 

w inicjatywach projektowych

• Szybsze wdrożenie 
oprogramowania, niższe koszty 
i mniejsze ryzyko

• Wyższy poziom mobilności dzięki 
łatwiejszemu dostępowi do 
oprogramowania

• Gwarancja najnowszych wersji

• Lepsza skalowalność i dostęp do 
usług zgodnie z potrzebami

Oprogramowanie 
firmy Siemens jako 
usługa

Szybciej osiągnij rezultaty prowadzonych projektów
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Oprogramowanie firmy Siemens jako 
usługa

Firma Siemens zarządza infrastrukturą 
(sprzętem i oprogramowaniem), 
operacjami, aktualizacjami i wsparciem 
technicznym, co pomaga naszym 
klientom lepiej wykorzystać budżet 
i dostępne zasoby IT. Wraz z partnerami 
oferujemy również spersonalizowane 
konfiguracje oraz programy szkoleniowe. 

Skalowalne aplikacje w chmurze oraz 
usługi dostępne w ramach portfolio 
Xcelerator™ – kompleksowego 
i zintegrowanego zestawu 
oprogramowania i usług od firmy 
Siemens Digital Industries Software 
– odzwierciedlają lata doświadczeń 
branżowych i pozwalają na dostęp do 
platform, sprawdzonej infrastruktury 
IT oraz modeli biznesowych, które 
wspierają szybkie i bezpieczne wdrożenia 
programów i zapewniają klientom 
sukces.

Więcej informacji
Odnowienie subskrypcji SaaS

Aplikacje i rozwiązania branżowe 
w modelu SaaS

Rozwiązania chmurowe firmy Siemens

Sklep Siemens PLM

Zakup nowego oprogramowania 
może być kosztowny, czasochłonny 
i nieprzewidywalny. Klienci firmy 
Siemens mogą zamiast tego liczyć 
na automatyczne aktualizacje i łatki, 
co pozwala im ograniczyć koszty 
i zadania związane z zatrudnieniem 
wewnętrznej kadry IT. Oprogramowanie 
w chmurze oferuje ponadto szerokie 
możliwości skalowania pionowego, co 
zapewnia klientom elastyczny dostęp do 
potrzebnych usług.

Regularnie opłacane licencje w modelu 
subskrypcji dla określonej liczby 
użytkowników lub stanowisk pozwalają 
zmienić duży wydatek kapitałowy na 
łatwiejsze do zaakceptowania, cykliczne 
koszty operacyjne. W ten sposób klienci 
płacą tylko za to, z czego rzeczywiście 
korzystają.
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