MYSOLIDWORKS
AMAÇ
MySolidWorks, işletmelerin tasarımcı ve mühendislerinin istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri
cihazda ilgili çevrimiçi SOLIDWORKS® içeriği, eğitimleri ve hizmetlerine erişmesine olanak tanıyarak daha
üretken olmalarını sağlar. MySolidWorks ile kullanıcılar SOLIDWORKS çözümleri hakkında cevaplar alabilir
ve dünya çapında SOLIDWORKS kullanıcı topluluğuyla bağlantı kurabilir.

GENEL BAKIŞ

Çevrimiçi İçerik

MySolidWorks ilgili bilgilere ve destek kaynaklarına erişim
sağlar, böylece kullanıcılar SOLIDWORKS çözümlerinden en
iyi verimi alabilir. Kullanıcılar SOLIDWORKS bilgi bankasına
erişebilir, en yeni yazılım sürümlerini deneyebilir, en yeni
haberleri alabilir ve SOLIDWORKS bayileri, iş ortakları ve üreticileriyle iletişim kurabilir.

• SOLIDWORKS topluluğunda ve destek kaynaklarında
arama yaparak sorularınıza yanıtlar bulun.
• CAD Modelleri Hizmeti ile yeteneklerinizi paylaşın ve
sergileyin. SOLIDWORKS parçalarını ve montajlarını
yükleyin ve indirin. SOLIDWORKS Visualize'da otomatik
olarak işlenen çeşitli açılara bakın.

AVANTAJLAR
• İlgili ve değerli çevrimiçi içeriği her zaman, her yerde,
her türlü uygun cihazda keşfetme.
• Yetenekleri sergilemek ve içerik ve destek almak için
toplulukla iletişim kurma.
• SOLIDWORKS ürün eğitimiyle tasarım becerilerini
geliştirme ve SOLIDWORKS sertifikasyonları
için hazırlanma.
• SOLIDWORKS çevrimiçi ürün deneme sürümüyle ürün
sürümlerini değerlendirme.
• En son SOLIDWORKS haberlerini takip etme.

TEKLİFLER
MySolidWorks Konuk Oturumu
MySolidWorks'e katıldığınızda veya oturum açtığınızda
ücretsizdir. Konuklar başlangıç için çevrimiçi içeriklerden ve
eğitim özelliklerinden faydalanabilir ancak bilgi bankasına
veya SPR'ler gibi ticari desteğe erişim sağlayamaz.

Akış
SOLIDWORKS çevrimiçi ürün deneme: SOLIDWORKS'ü kurulum gerektirmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde,
istediğiniz cihazda deneyin.

Eğitim
• 300'ün üzerinde ücretsiz Ürün Eğitimi video dersleri
ile öğrenin.
• CSWA Katmanlı Üretim hazırlık kursuna erişimle
sertifika sahibi olun.

MySolidWorks Standard
MyS olid W or k s St an dar d, SOL ID W ORK S Ab on elik
Hizmetlerine üye olan müşteriler tarafından erişilebilir ve
tasarım ekiplerinin SOLIDWORKS ile daha hızlı ve akıllı çalışmak için gereken becerileri kazanmalarına yardımcı olur.
MySolidWorks Standard şunları içerir:

Akış
SOLIDWORKS çevrimiçi ürün deneme: SOLIDWORKS'ü kurulum gerektirmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde,
istediğiniz cihazda deneyin.

Çevrimiçi İçerik
• CAD Modelleri Hizmeti ile yeteneklerinizi paylaşın ve
sergileyin. SOLIDWORKS parçalarını ve montajlarını
yükleyin ve indirin. SOLIDWORKS Visualize'da otomatik
olarak işlenen çeşitli açılara bakın.
• SOLIDWORKS topluluğunda ve destek kaynaklarında
arama yaparak sorularınıza yanıtlar bulun.
• My Reseller ile bayinizin teknik içeriğine ve sıradaki
etkinliklere erişin.
• Bilgi bankası çözümlerine erişin ve arama yapın.
• Yazılım Performans Raporlarına (SPR'ler), çevrimiçi
yardıma ve diğer kaynaklara erişin ve arama yapın.

Eğitim

MySolidWorks for Students

• 600'ün üzerinde SOLIDWORKS ürün eğitimi
videosuyla öğrenin.
• SOLIDWORKS eCourse'ları ile daha fazla bilgi edinin:
Kapsamlı, kişiye özel interaktif bir öğrenme. 3 aylık
abonelik şeklinde mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için bayinizle
iletişime geçin.
• SOLIDWORKS Associate (CSWA) ve Katmanlı Üretim
hazırlık kurslarına erişimle SOLIDWORKS sertifikasına
sahip olun.

Öğrencilerin kariyerlerini SOLIDWORKS ile başlatmaları için
ihtiyaç duydukları yeteneklerin gelişimine yardımcı olur ve
MySolidWorks Standard teklifinde bulunan aşağıdakiler dahil
bütün özellikleri içerir:

Ek bir MySolidWorks Professional Aboneliği satın almış kullanıcılar içindir. MySolidWorks Professional, tasarım ekiplerine
en verimli ve etkili çalışma ortamını sağlamak isteyen Abonelik
Hizmetleri sahibi SOLIDWORKS müşterilerine yöneliktir.
MySolidWorks Professional, satıcınız aracılığıyla kullanılabilir
ve şunları içerir:

Akış
SOLIDWORKS çevrimiçi ürün deneme: SOLIDWORKS'ü kurulum
gerektirmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz
cihazda deneyin.

Çevrimiçi İçerik
• CAD Modelleri Hizmeti ile yeteneklerinizi paylaşın ve
sergileyin. SOLIDWORKS parçalarını ve montajlarını
yükleyin ve indirin. SOLIDWORKS Visualize'da otomatik
olarak işlenen çeşitli açılara bakın.
• SOLIDWORKS topluluğunda ve destek kaynaklarında
arama yaparak sorularınıza yanıtlar bulun.
• My Reseller ile bayinizin teknik içeriğine ve sıradaki
etkinliklere erişin.
• Bilgi bankası çözümlerine erişin ve arama yapın.
• SPR'lere, çevrimiçi yardıma ve diğer kaynaklara erişin ve
arama yapın.

Akış
SOLIDWORKS çevrimiçi ürün deneme: SOLIDWORKS'ü kurulum gerektirmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde,
istediğiniz cihazda deneyin.

Çevrimiçi İçerik
• CAD Modelleri Hizmeti ile yeteneklerinizi paylaşın ve
sergileyin. SOLIDWORKS parçalarını ve montajlarını
yükleyin ve indirin. SOLIDWORKS Visualize'da otomatik
olarak işlenen çeşitli açılara bakın.
• SOLIDWORKS topluluğunda ve destek kaynaklarında
arama yaparak sorularınıza yanıtlar bulun.
• My Reseller ile bayinizin teknik içeriğine ve sıradaki
etkinliklere erişin.
• Bilgi bankası çözümlerine erişin ve arama yapın.

Eğitim
• 600'ün üzerinde SOLIDWORKS ürün eğitimi ve video
dersiyle öğrenin.
• CSWA sertifikasyonu hazırlık kurslarına erişim sayesinde
SOLIDWORKS sertifikalı olun.

Eğitim
• 1000'in üzerinde SOLIDWORKS ürün eğitimi ve video
dersiyle öğrenin.
• SOLIDWORKS eCourse'ları ile daha fazla bilgi edinin:
Kapsamlı, kişiye özel interaktif bir öğrenme. Üç aylık
abonelik şeklinde mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için bayinizle
iletişime geçin.
• Aşağıdakileri de içeren sertifika hazırlık kurslarına
erişimle SOLIDWORKS sertifikasına sahip olun: Certified
SOLIDWORKS Associate (CSWA), Certified SOLIDWORKS
Professional (CSWP), Certified SOLIDWORKS Expert (CSWE)
ve Certified SOLIDWORKS Professional Advanced (CSWPA).
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MySolidWorks Professional

Aktif bir Student Engineering Kit (SEK) ve Student Edition
(SWSE) Lisanslarına sahip MySolidWorks for Students,
MySolidWorks Professional'ın tüm sertifika hazırlık kursları
dahil Ürün Eğitimleri ve eğitim videolarına erişim gibi birçok
özelliği içerir. MySolidWorks for Students, SPR'ler gibi ticari
destek erişimi içermez.

