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Omówienie
Zapewnij stały wzrost wartości i wyciągnij 
jak najwięcej z inwestycji w oprogramowanie 
Solid Edge, korzystając z usłuAg w zakresie 
wsparcia/utrzymania, usprawnień oraz 
pomocy technicznej (ME&S). Usługi w zakresie 
utrzymania oprogramowania Solid Edge® 
pozwalają zabezpieczyć i zmaksymalizować 
zwrot z inwestycji. 

Umowa ME&S obejmuje regularne aktualizacje 
oprogramowania, dostęp do narzędzi 
rozwiązywania problemów oraz niższe koszty 
aktualizacji do najnowszej wersji.

Główne wersje oprogramowania z nowymi 
funkcjami i usprawnieniami 
Nasz zespół programistów stara się 
implementować najnowsze technologie 
w dziedzinie zarządzania cyklem życia 
produktu (PLM) w każdej nowej wersji 
oprogramowania Solid Edge. Klienci objęci 
umową ME&S automatycznie otrzymują 
dostęp do wszystkich nowych wydań, 
a każda kolejna wersja jest pełna przydatnych 
usprawnień.

Skorzystaj z cyklicznie udostępnianych 
aktualizacji, dzięki którym inżynierowie 
będą zawsze mieć dostęp do najnowszych 
narzędzi, a Twoja firma pozostanie 
konkurencyjna. Aktualizacje oprogramowania 
Solid Edge pozwalają osiągnąć maksymalną 
produktywność i zwiększać wartość inwestycji 
w utrzymanie wraz z każdą kolejną wersją.

Aktualizacje zawierające poprawki 
i mniejszą liczbę nowych funkcji
Aktywna umowa ME&S daje dostęp do 
najnowszych pakietów aktualizacyjnych 
dla oprogramowania. Są one regularnie 
udostępniane w cyklach miesięcznych, aby 
umożliwić jak najszybsze wdrożenie poprawek. 
Aby zainstalować najnowsze aktualizacje, 
wystarczy je pobrać.
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Korzyści
• Niższy koszt aktualizacji oprogramowania 

do najnowszej wydanej wersji
• Terminowe wdrażanie usprawnień
• Wsparcie techniczne ze strony ekspertów 

dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu

Solid Edge —  
wsparcie/utrzymanie 
oprogramowania, 
usprawnienia i pomoc 
techniczna

Zmaksymalizuj wartość inwestycji w rozwiązania 
firmy Siemens Digital Industries Software
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Solid Edge — wsparcie/utrzymanie oprogramowania, 
usprawnienia i pomoc techniczna

 
SOLID EDGE

Możliwości 
• Nowe i uaktualnione wersje 

oprogramowania z nowymi funkcjami 
i poprawkami pobierane z poziomu 
Centrum wsparcia firmy Siemens

• Szybka i skuteczna telefoniczna pomoc 
techniczna za pośrednictwem partnera

• Bezpośredni dostęp do internetowych 
zasobów pomocy technicznej oraz 
dokumentacji w Centrum wsparcia

• Dostęp do internetowej bazy wiedzy oraz 
forów zawierających porady, wskazówki 
i rozwiązania w Centrum wsparcia

Szybka i skuteczna pomoc techniczna
Autoryzowani partnerzy firmy Siemens 
stanowią pierwszą linię lokalnego 
wsparcia i zapewniają sprawne wdrożenie 
oprogramowania Solid Edge oraz efektywną 
bieżącą pracę w systemie. Partner zadba o to, 
aby Twoje zgłoszenia dotyczące wsparcia 
zostały rozwiązane terminowo i w przejrzysty 
sposób.

Centrum wsparcia to baza danych firmy 
Siemens, która zawiera opis problemów 
i proponowanych rozwiązań, zbiór najczęściej 
zadawanych pytań, wskazówki techniczne, 
listę zgłoszonych problemów i błędów 
w oprogramowaniu, newslettery oraz 
biuletyny serwisowe. Strona umożliwia 
błyskawiczny dostęp do cennych zasobów 
wsparcia.

Możesz śledzić status otwartych problemów 
zgłoszonych przez partnera, pobierać 
i przesyłać dane, brać udział w dyskusjach 
społeczności użytkowników oraz uzyskać 
dostęp do informacji certyfikacyjnych 
dotyczących konfiguracji oprogramowania 
i sprzętu. Istotne informacje techniczne oferują 
również biuletyny serwisowe.

Wraz z każdą nową wersją nasz zespół ds. 
dokumentacji przygotowuje zaktualizowane 
tutoriale oraz uwagi dotyczące wydania, które 
omawiają najnowsze funkcje i usprawnienia. 
Są one publikowane w sekcji dokumentacji 
Centrum wsparcia. Możesz także uzyskać 
dostęp do narzędzi zarządzania licencjami, 
które generują elektroniczną kopię pliku 
licencji i pozwalają pobrać siedmiodniową 
licencję awaryjną przydatną na wypadek 
awarii serwera licencji lub klucza sprzętowego.

Zwiększ swoją produktywność dzięki 
współpracy z partnerem i skorzystaj z licznych 
oferowanych narzędzi oraz usług wsparcia.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę 
www.solidedge.siemens.com
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