
Omówienie
Oprogramowanie Simcenter™, które 
stanowi część portfolio Xcelerator™ —  
kompleksowego i zintegrowanego 
zestawu oprogramowania i usług od firmy 
Siemens Digital Industries Software — 
pozwala zarządzać procesami cyfrowego 
wytwarzania w firmie: od przygotowania 
koncepcji aż po produkcję i dostawę oraz 
cykl życia produktu w eksploatacji. To 
kluczowy element sukcesu Twojej firmy. 
Umowa wsparcia/utrzymania pozwala 
zmaksymalizować korzyści z inwestycji 
i umożliwia zespołom pracę z najświeższymi 
funkcjami systemu Simcenter. Ponadto 
oferuje szybki dostęp do rozbudowanych 
i spersonalizowanych zasobów wsparcia, 
a także do pomocy ze strony wysoce 
wykwalifikowanych inżynierów.

We współczesnych przedsiębiorstwach 
cyfrowych napięte harmonogramy 
oraz zacięta konkurencja sprawiają, że 
produkty trzeba wprowadzać na rynek tak 
szybko, jak to tylko możliwe. W przypadku 
krótkich terminów bardzo ważne jest, aby 
uniknąć potencjalnych zakłóceń. Umowa 
wsparcia/utrzymania zapewnia pomoc 
techniczną niezbędną do rozwiązywania 
skomplikowanych problemów 
z oprogramowaniem.

Umowa wsparcia/utrzymania daje 
następujące korzyści:
• Główne wersje oprogramowania 

z nowymi funkcjonalnościami — nowe 
wersje obejmują najnowsze funkcje 
i najbardziej wydajne narzędzia do 
zarządzania cyklem życia produktu. 
Główne wersje oferują nowe istotne 
funkcjonalności, wynikające z potrzeb 
klientów.

• Aktualizacje — są dostarczane w miarę 
potrzeby między głównymi wydaniami 
oprogramowania Simcenter i szybko 
oferują poprawę funkcjonalności. 
Aktualizacje nie obejmują zmian 
w architekturze danych.

Te wydania zwiększają produktywność 
i pozwalają zespołom być na bieżąco 
z innowacjami i ulepszeniami produktu 
dzięki możliwości korzystania 
z najświeższych funkcjonalności.

• Specjalistyczne zasoby pomocy 
technicznej dostępne w oczekiwanym 
czasie i w formie wybranej przez 
klienta — świadczymy wsparcie 
za pośrednictwem wszechstronnej 
i spersonalizowanej witryny pomocy 
technicznej lub poprzez bezpośredni 
kontakt z inżynierem wsparcia 
technicznego. Niezależnie od tego, czy 
potrzebujesz szybko uzyskać informacje 
na własną rękę czy też borykasz się ze 
złożonym problemem, zapewniamy 
możliwość uzyskania odpowiedzi 
w najbardziej wygodny dla Ciebie sposób.

Nasza witryna pomocy technicznej 
gwarantuje natychmiastowy dostęp do 
poszukiwanych informacji, niezależnie 
od miejsca, w którym się znajdujesz. 
Przeszukiwanie bazy wiedzy, rozwiązywanie 
technicznych problemów, pobieranie 
oprogramowania i licencji, dostęp do 
dokumentacjii zarządzanie zgłoszeniami — 
witryna zapewnia treści dostosowane do 
indywidualnych potrzeb na wyciągnięcie 
ręki.
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Zalety 
• Wykorzystaj w pełni nasze produkty.

• Bądź na bieżąco ze wszystkimi 
innowacjami produktowymi 
i usprawnieniami oraz uzyskaj dostęp do 
najnowszych wydań i aktualizacji.

• Zwiększ wydajność swoich zespołów 
dzięki pracy w najlepszych i najbardziej 
aktualnych wersjach oprogramowania.

• Uzyskaj elastyczny dostęp do zasobów 
pomocy technicznej i otrzymuj 
odpowiedzi w najwygodniejszej dla siebie 
formie.

• Korzystaj z wszechstronnych zasobów 
pomocy technicznej online, które 
są dopasowane do najczęściej 
wykorzystywanych produktów, co 
przyspiesza czas uzyskania odpowiedzi na 
pytania.

Simcenter — wsparcie/
utrzymanie oprogramowania, 
usprawnienia i pomoc 
techniczna

Zmaksymalizuj wartość inwestycji w rozwiązania 
firmy Siemens Digital Industries Software

http://siemens.com/simcenter


Simcenter — wsparcie/utrzymanie 
oprogramowania, usprawnienia 
i pomoc techniczna

Telefoniczna pomoc techniczna jest 
również dostępna. Globalna sieć wysoce 
wykwalifikowanych inżynierów wsparcia 
technicznego dysponuje wiedzą na 
temat naszych produktów, zdobytą dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu i praktyce 
branżowej. W ten sposób możemy szybko 
zrozumieć, zbadać i rozwiązać Twoje 
problemy.

• Regularna komunikacja pozwoli Ci być 
na bieżąco z najnowszymi informacjami 
technicznymi oraz unikalnymi 
możliwościami posiadanych produktów.

• Fora pomocy technicznej umożliwiają 
zadawanie pytań, zdobywanie wiedzy, 
a także wymianę informacji i kontakt 
z tysiącami innych użytkowników na 
całym świecie. Te popularne fora są 
kolejnym kanałem, za pomocą którego 
możesz poszerzyć wiedzę na temat 
produktu i branży, uzyskując bezpośredni 
dostęp do opinii doświadczonych 
użytkowników i naszego personelu 
technicznego. Możesz także dzielić się 
wiedzą z innymi.

• Przekazuj propozycje usprawnień, na 
które będą mogli głosować inni klienci 
i które będą oceniane przez nasz personel 
techniczny, aby nasze produkty stale 
spełniały Twoje oczekiwania. Zachęcamy 
naszych klientów do przesyłania sugestii 
dotyczących ulepszenia produktów. 
Wiele z nich okazuje się być wartościową 
częścią kolejnych wydań oraz aktualizacji.
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