
Omówienie
Jednym z głównych wyzwań dla 
każdego przedsiębiorstwa jest zadbanie 
o aktualizacje oprogramowania. Oparty 
o subskrypcje model firmy Siemens 
Digital Industries Software oferuje pod 
tym względem wiele korzyści, między 
innymi dostęp do najnowszych wersji 
oraz znakomitej pomocy technicznej, co 
zapewnia spokój ducha. 

Model subskrypcyjny jest korzystny 
również pod względem finansowym. 
Koszty licencji można zmienić z wydatku 
kapitałowego (CAPEX) na wydatek 
operacyjny (OPEX), co daje również 
możliwość obniżenia początkowych 
inwestycji oraz całkowitego kosztu 
posiadania. Badanie przeprowadzone 
przez firmę McKinsey & Company 
wskazało dwa główne powody przejścia 
na model licencjonowania w oparciu 
o subskrypcje:  obniżenie wysokości 
początkowej inwestycji o połowę oraz 
ogólnych kosztów o 45%. Według raportu 
firmy McKinsey subskrypcja sprawia, że 
planowanie budżetu oraz kontrolowanie 
wydatków stają się łatwiejsze i bardziej 
przewidywalne. Może również kosztować 
mniej niż zakup kolejnych aktualizacji, 
niezależnie od częstotliwości ich 
wdrażania.
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Zalety 
• Zwiększ wartość inwestycji 

w oprogramowanie

• Korzystaj z najnowszych wersji 
narzędzi

• Uzyskaj pomoc techniczną ze strony 
ekspertów

• Zmień koszty licencji z wydatków 
kapitałowych na wydatki operacyjne

• Obniż początkową inwestycję oraz 
całkowity koszt posiadania

• Lepiej planuj budżet, kontroluj 
wydatki i zmniejsz koszty aktualizacji

Usługi subskrypcyjne 
firmy Siemens

Bądź zawsze na bieżąco i wyprzedź konkurencję, 
jednocześnie zwiększając wartość inwestycji 
w oprogramowanie

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


Usługi subskrypcyjne firmy Siemens

Korzystaj z najnowszych technologii
Firma Siemens stale się rozwija, 
tworzy innowacje i ulepsza swoją 
działalność. Subskrypcja daje Ci dostęp 
do najnowszych wersji produktów 
i pozwala korzystać z nowych funkcji oraz 
usprawnień.

Pracuj na sprawdzonych rozwiązaniach
Subskrypcja oprogramowania daje 
dostęp do mniejszych aktualizacji dla 
wcześniejszych wydań. Skupiają się one 
na ulepszeniu wydajności i nie zmieniają 
działania narzędzi w inny sposób.

Zgłaszaj poprawki i usprawnienia
Klienci, którzy wykupili subskrypcję, 
otrzymują aktualizacje konserwacyjne, 
mogą również przesyłać sugestie 
ulepszeń do zespołów ds. rozwoju 
produktu. Działamy we współpracy ze 
społecznością użytkowników, a wspólne 
zbieranie pomysłów to doskonały sposób 
na dostarczanie najbardziej przydatnych 
usprawnień.  

Oszczędności i lepsze planowanie 
budżetu
Utrzymanie subskrypcji na 
oprogramowanie firmy Siemens 
jest bardziej korzystne finansowo 
niż coroczne lub wdrażane co kilka 
lat aktualizacje. Koszty są łatwe do 
przewidzenia, ponieważ zawsze masz 
dostęp do najnowszej wersji narzędzi.

Subskrypcje stanowią część portfolio 
Xcelerator™ – kompleksowego 
i zintegrowanego zestawu 
oprogramowania i usług od firmy 
Siemens Digital Industries Software. 
Dzięki temu zawsze masz dostęp do 
wszystkich wydań oraz ulepszeń. 
Możesz również skorzystać z porad 
ekspertów technicznych z naszego 
globalnego zespołu wsparcia oraz sieci 
zaufanych partnerów. 

Usługi wsparcia świadczone on-line, 
telefonicznie lub osobiście zapewniają 
spokój tysiącom użytkowników 
z całego świata. Nasze centrum 
pomocy jest dostępne 24 godziny 
na dobę, siedem dni w tygodniu 
i pozwala na rozwiązywanie 
problemów, przeglądanie bazy wiedzy 
i dokumentacji oraz pobieranie 
oprogramowania. 
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Więcej informacji
Odnowienie subskrypcji
Aplikacje i rozwiązania branżowe w modelu SaaS
Rozwiązania chmurowe firmy Siemens
Sklep Siemens PLM
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