SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO
DE SOFTWARE
Como assinante do Serviço de Manutenção de Software (SMS), tem acesso
exclusivo e imediato a todas as novas versões e upgrades do SOLIDWORKS,
suporte técnico em tempo real, produtos exclusivos, recursos online
abrangentes e privilégios de solicitação de melhorias das novas versões. Com
o SMS ficará atualizado e competitivo, além de maximizar o valor obtido com
o SOLIDWORKS.

Bem-vindo a bordo. Estamos felizes por o ter por cá.

NOVAS VERSÕES DO SOFTWARE
Como Cliente com SMS ativo, receberá automaticamente as últimas
versões do software SOLIDWORKS logo após lançamento da mais
recente versão.
Ter a versão atual significa melhor comunicação com o seu cliente, assegura a sua competitividade
em relação à concorrência e permite-lhe estar sempre a par da tecnologia mais avançada.

SUPORTE TÉCNICO LOCAL
Agora tem acesso total ao suporte técnico em tempo real (via telefone
ou email) - das 9h00 às 18h00, no seu idioma e representado pela
Sqédio, revendedor certificado SOLIDWORKS e especialista em toda a
linha de produtos que representa. Estamos prontos a ajudá-lo a tirar
melhor partido deste pontente software!
A Sqédio está à sua disposição com todas as explicações obre os recursos do produto, perguntas
sobre comandos, instalações ou atualizações de software. Com uma equipa especializada em
responder a todas as suas questões técnicas pode agora dedicar menos tempo à procura de
respostas e mais tempo a resolver os desafios para melhorar os seus projetos.

ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE
Estamos constantemente a melhorar e a atualizar o SOLIDWORKS. Seja uma correção para
aumentar o desempenho, uma melhoria pedida pela comunidade, ou novas funcionalidades e
formatos de ficheiro compatíveis - o SOLIDWORKS está sempre em evolução.

Agora tem acesso a todas as atualizações conforme elas acontecem
e poderá obter ajuda personalizada do nosso suporte técnico para
garantir o correto funcionamento do SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS VISUALIZE*
Precisa de uma “imagem” dos seus dados 3D? Esta é a maneira mais fácil e rápida de criar
imagens foto realísticas, animações e outros conteúdos 3D. E para completar, o SOLIDWORKS
Visualize pode ser usado por qualquer pessoa na sua empresa, do projeto ao marketing,
expandindo o alcance de imagens que podem ser criadas.

Com o Visualize, a modelação e a visualização 3D acontecem
simultaneamente, poupando tempo e custos.
*Disponível para download para todas as licenças Professional e Premium do SOLIDWORKS com SMS ativo

CERTIFICAÇÃO
Quer ter uma equipa especializada e totalmente à vontade para trabalhar com o seu
software de projetos? Nós podemos ajudar. As provas para Profissional Certificado em
SOLIDWORKS (CSWP) e Associado Certificado do SOLIDWORKS (CSWA) estão disponíveis para
assinantes dos SMS e validam a proficiência do utilizador. Capacite a sua equipa, enquanto
aumenta sua produtividade, com duas provas básicas e duas provas avançadas gratuitas por ano
para cada licença do SOLIDWORKS que comprar.

PORTAL DO CLIENTE SOLIDWORKS
Para downloads de software a formação de produtos, o Portal do Cliente SOLIDWORKS
fornece as ferramentas necessárias para maximizar sua experiência com o SOLIDWORKS. Caso
tenha uma dúvida específica ou apenas queira informações gerais, o Portal do Cliente permite
navegar numa base de conhecimento fácil de pesquisar, repleta de informações e recursos
detalhados.

Solicitações de melhorias e novas funcionalidades
Agora que é um utilizador SOLIDWORKS a sua opinião é muito
importante para nós.
Os nossos clientes sugerem 90% das novas melhorias. Ajude-nos a melhorar sua experiência com o
SOLIDWORKS.

MYSOLIDWORKS.COM
Precisa de informações, mas não tem certeza absoluta sobre a sua pergunta? Não há problema!
Agora toda a informação sobre o SOLIDWORKS pode ser encontrada num único local - em qualquer
altura do dia.Via tablet, telefone ou computador. Não importa o que precisa, ou quando precisa, os
clientes com SMS recebem mais recursos e valor neste local.

MySolidWorks Training
Os assinantes do SMS têm acesso a mais de 600 tutoriais de produto online e on-demand.
Obtenha respostas para perguntas específicas, ou expanda os seus horizontes com insights de
inúmeros utilizadores da comunidade SOLIDWORKS. Tudo isto com um benefício adicional: pode
fazer tudo isto de acordo com a sua programação, ritmo e no dispositivo que preferir!

Base de Conhecimento
Temos uma extensa biblioteca de dados técnicos: soluções, tópicos de ajuda, melhores práticas
etc., que podem ser facilmente encontrados através de um mecanismo de pequisa interno
altamente eficaz. De dicas técnicas e webcasts, aos guias e apresentações técnicas, a nossa
biblioteca de recursos foi meticulosamente selecionada por especialistas em SOLIDWORKS
certificados em assegurar que os recursos disponíveis são extremamente relevantes e oportunos.

Fóruns de Discussão
Não importa com que finalidade utiliza o SOLIDWORKS, mas há muitas pessoas a executar atividades
em projetos semelhantes (e levando-os a um novo patamar), que estão felizes em falar consigo.
Conecte-se a elas, faça parte de uma comunidade, e obtenha insights valiosos de utilizadores.

SOLIDWORKS CAM
O SOLIDWORKS CAM Standard está disponível gratuitamente para
todos os clientes SOLIDWORKS com SMS ativo.
O SOLIDWORKS CAM, baseado na tecnologia CAMWorks permite integrar os processos desde o
projeto até ao fabrico num único sistema, de forma a melhor preparar as peças para produção,
evitar custos inesperados e atrasos na entrega de produtos.

O Serviço de Manutenção de
Software tem como objetivo
melhorar o software e a sua
experiência como utilizador

Teremos todo o gosto em trabalhar consigo
e apresentar-lhe as últimas tendências do
mercado no seu setor, além de lhe fornecer
todo o suporte necessário para maximizar o
seu investimento no SOLIDWORKS.

Há outros benefícios para si como Cliente com Serviço de Manutenção de Software.
E todos foram escolhidos pela sua capacidade de lhe oferecer uma vantagem
competitiva.
Programa beta do SOLIDWORKS
Obtenha acesso exclusivo aos nossos
últimos desenvolvimentos e à
oportunidade de trabalhar diretamente
com nossa equipa de investigação e
desenvolvimento para influenciar e
melhorar a próxima versão do
SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS PDM Standard*
Agora todos os colaboradores da sua
equipa encontrarão a informação certa,
no momento certo. O SOLIDWORKS
PDM permite uma gestão de projetos
melhorada, centraliza todos os seus
dados, mantém um histórico de versões
e revisões e um fluxo de trabalho
digitalizado.
*

Disponível para download para todas as licenças Professional e Premium do SOLIDWORKS com

SMS ativo

QUER SABER MAIS?
Para mais informações ou cotações sobre os nossos produtos e
serviços entre em contacto com a Sqédio.

Hotline Suporte:
214214405
info@sqedio.pt
www.sqedio.com

