
Erken Görünürlük (EV) 
Programı 
Genel olarak piyasaya sürülmeden 
önce seçili Servis Paketleriyle 
etkileşim kurmanızı sağlar. Yeni 
Paketleri ilk siz deneyin ve piyasaya 
sürülmeden önce bunları nasıl 
iyileştirebileceğimizi bize bildirin.

SOLIDWORKS Abonelik Hizmetleri üyesi olarak tüm yeni SOLIDWORKS sürümlerine ve 

yükseltmelerine, canlı teknik desteğe, ürünlere, kapsamlı çevrimiçi kaynaklara ve 

geliştirme talebi ayrıcalıklarına şimdi anında, özel erişiminiz vardır. Abonelik Hizmetleri 

sayesinde SOLIDWORKS yazılımınızdan en üst düzeyde faydalanmanın yanı sıra güncel 

kalır ve rekabet gücünüzü korursunuz.

Abonelik Hizmetleri üyesi olarak size özel ek avantajlar mevcuttur ve size rekabet 
avantajı kazandıracak özellikleri nedeniyle özenle seçilmişlerdir.

YENİ YAZILIM SÜRÜMLERİ
Üye olduğunuz için SOLIDWORKS yazılımının en güncel sürümlerini 
yayınlandıkları zaman otomatik olarak alırsınız.

Güncel sürümü kullanmanız müşterilerinize (ve rakiplerinize) hiç duraksamadan 
yetişebilmenizi sağlar.

YEREL TEKNİK DESTEK
Abonelik Hizmetleri üyesi olduğunuz için yerel SOLIDWORKS yetkili 
satıcınızın canlı teknik desteğine şimdi tam erişiminiz vardır. Yetkili 
satıcılar, SOLIDWORKS'e dair her konuda onaylı UZMANLAR olup 
size her konuda yardımcı olmaya hazırdır.

Kapsamlı ve özenle seçilmiş bilgi kaynaklarımızda arama yapmayı ya da çevrimiçi olarak veya 
telefon aracılığıyla birebir destek almayı tercih edebilirsiniz. Seçiminiz ne olursa olsun yetkili 
satıcınız ürün özellikleri, komutlarla ilgili sorular, kurulumlar veya yazılım yükseltmeleri hakkında 
açıklamalar sunmaya hazırdır. Satıcınız, işletmenizi ve işletmenizin büyümesi için ne gerektiğini 
tam olarak anladığı için ihtiyaçlarınıza ve size özel olarak sunulan kişiselleştirilmiş desteğe 
güvenebilirsiniz. Projelerinizi bir üst düzeye taşımak için cevapları aramakla harcayacağınız 
zamanı karşılaştığınız zorlukları çözmeye ayırın.

YAZILIM YÜKSELTMELERİ
Yazılımımızı düzenli olarak iyileştirip yükseltiyoruz. Performans ve güvenilirliği artırmak için hata 
düzeltmeleri, topluluk tarafından talep edilen bir geliştirme ya da yeni işlevler ve desteklenen 
dosya formatları için bir düzeltme eki ve daha fazlasıyla SOLIDWORKS sürekli gelişmektedir.

Artık siz de yükseltmeler sunuldukça tümünden haberdar olacaksınız, ayrıca sizin 
için daha faydalı olmalarını sağlamak üzere kişiselleştirilmiş yardım alabilirsiniz.

SOLIDWORKS VISUALIZE*

3D verilerinizin bir "resmi" mi lazım? Bu, fotoğraf kalitesinde görüntüler, animasyonlar ve diğer 
3D içerikleri üretmenin en hızlı ve en kolay yoludur. Daha da iyisi, tasarımdan pazarlamaya 
şirketinizdeki herkes SOLIDWORKS Visualize'ı kullanabilir, bu sayede oluşturduğunuz görsellerin 
yelpazesi genişler.

Visualize ile 3D modelleme ve 3D görselleştirme eşzamanlı 
gerçekleşir, böylelikle size zamandan kazandırır ve yükünüzü azaltır.
*Aktif Aboneliklerdeki tüm SOLIDWORKS Professional ve Premium lisansları için indirmeye uygundur

SERTİFİKASYON
Yetenekli, hızlı ve tasarım yazılımınızı rahatlıkla kullanabilen bir ekibiniz olsun istersiniz. Bu 
konuda yardım edebiliriz. Abonelik Hizmetleri üyesi olduğunuzda tümü kullanıcı yetkinliğini 
doğrulamaya yönelik olan 17 adet SOLIDWORKS Certified Associate, Professional ve uzmanlık 
sınavının 15'ine erişiminiz olur. Abonelik Hizmetleri kapsamındaki her SOLIDWORKS lisansı için 
üç ana kategoriden (yılda iki kez) bir sınav seçerek ekibinizin yeteneklerini geliştirin.

SOLIDWORKS MÜŞTERİ PORTALI
Yazılım indirmeden ürün eğitimine kadar, SOLIDWORKS Müşteri Portalı, SOLIDWORKS 
deneyiminizi en verimli şekilde yaşamanız için ihtiyacınız olan araçları sunar. Müşteri Portalı, 
belirli bir sorunuz hakkında veya genel olarak bilgi edinmek için kolaylıkla arama yapabileceğiniz 
detaylı bilgi ve kaynaklara sahip bir bilgi havuzudur.

Geliştirme Talepleri

Değerli bir SOLIDWORKS kullanıcısısınız ve fikriniz bizim için her 
şeyden önemlidir.
Geliştirme Talebi Hizmetimiz aracılığıyla nelerin işe yarayıp yaramadığını bize bildirin. Yeni geliştirmelerin 
yüzde 90'ı müşteriler tarafından önerilir, lütfen kullanıcı deneyiminizi iyileştirmemize yardımcı olun.

MYSOLIDWORKS.COM
Bilgiye ihtiyacınız var ama nasıl soracağınızdan emin değil misiniz? Sorun değil. Tüm 
SOLIDWORKS içeriğiniz tek bir yerdedir. Gece veya gündüz. Tablet, telefon veya masaüstü 
bilgisayar. Neye ne zaman ihtiyaçları olursa olsun, Abonelik Hizmetleri müşterileri site üzerinde 
ek özelliklere ve katma değere sahip olur.

MySolidWorks Eğitimi

Abonelik Hizmetleri üyeleri 600'den fazla talep üzerine eğitim videosuna erişebilir. 
Topluluğumuzdaki sayısız kullanıcının bilgi ve görüşlerinden faydalanarak belirli soruların 
cevaplarını bulun ya da ufkunuzu daha da genişletin. Ek bir avantaj: Tüm bunları kendi 
programınıza ve hızınıza göre istediğiniz cihazdan gerçekleştirebilirsiniz!

Bilgi Bankası

Güçlü bir dahili arama motoru aracılığıyla kolaylıkla bulunabilen çözümler, yardım konuları ve en 
iyi uygulamalar gibi birçok konunun yer aldığı kapsamlı bir teknik veri kütüphanesine sahibiz. 
Teknik ipuçları ve web yayınlarından idari kılavuzlara ve teknik sunumlara kadar birçok içerik 
barındıran kaynak kütüphanemiz, her şeyin konu ile ilgili ve zamanına uygun olmasını sağlamak 
için onaylı SOLIDWORKS uzmanları tarafından titizlikle derlenmiştir.

Tartışma Forumları

SOLIDWORKS'ü ne için kullanıyor olursanız olun benzer şeyler yapan ve bunları farklı boyutlara taşıyan 
başka insanlar da var ve sizinle konuşmak için can atıyorlar. Onlarla bağlantı kurun, topluluğunun bir 
parçası olun ve sizinle aynı vizyona sahip kullanıcıların değerli bilgi ve görüşlerinden faydalanın.

SOLIDWORKS CAM
SOLIDWORKS CAM Standard artık Abonelik Hizmetleri 
üyeliğine dahildir. 
SOLIDWORKS CAM tasarım ve üretim süreçlerini tek bir sisteme entegre etmenize imkan tanıyan 
tamamen entegre ve bilgi tabanlı bir teknolojidir. Projenin yaşam döngüsünün başında tasarımları 
değerlendirerek beklenmedik masrafları ve/veya gecikmeleri önleyebilirsiniz. Böylece projelerinizi 
zamanında ve bütçeyi aşmadan tamamlayabilirsiniz.

Hoş geldiniz. Sizi aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz.

SOLIDWORKS Abonelik Hizmetleri, 
yazılımımızı ve kullanıcı deneyiminizi 
iyileştirmeyi amaçlar.

Alanınızdaki yeniliklerin gerisinde 
kalmamanızı ve SOLIDWORKS yatırımınızın 
karşılığını en iyi şekilde almanızı sağlamak için 
gerekli tüm desteği sunarak sizinle çalışmayı 
sabırsızlıkla bekliyoruz.

SOLIDWORKS Beta Programı 
Bir sonraki SOLIDWORKS ürün 
sürümünü etkilemek ve 
iyileştirmek için en güncel 
geliştirmelerimize ayrıcalıklı olarak 
erişin, araştırma ve geliştirme 
ekibimizle doğrudan çalışma 
fırsatına sahip olun.
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