SOLIDWORKS EDUCATION
ABONELİK HİZMETLERİ
SOLIDWORKS Abonelik Hizmetleri üyesi olarak yıllık SOLIDWORKS Education
sürümüne, canlı teknik desteğe, kapsamlı çevrimiçi eğitim kaynaklarına ve
SOLIDWORKS sertifikalarına erişebilirsiniz. Abonelik Hizmetleri sayesinde
SOLIDWORKS yazılımınızdan aldığınız değeri en üst düzeye çıkarırken aynı
zamanda öğretim alanında da destek görürsünüz.

Hoş geldiniz. Sizi aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz.

YENİ YAZILIM SÜRÜMLERİ
Üye olduğunuzda, eğitim alanındaki müşterilerimize her yıl ilkbaharda sunulan SOLIDWORKS
yazılımı yıllık sürüm yükseltmelerini otomatik olarak alırsınız*. Güncel sürümü kullanmanız,
diğer akademik kurumlara hiç duraklamadan yetişebilmenizi sağlar.
*Sürüm yükseltmeleri Student Edition için geçerli değildir.

YEREL TEKNİK DESTEK
Abonelik Hizmetleri üyesi olduğunuz için yerel SOLIDWORKS yetkili
satıcınızın canlı teknik desteğine artık tam erişiminiz bulunuyor.
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, okulunuzu veya kurumunuzu ve kurumunuzun büyümesi
için ne gerektiğini tam olarak anladığı için ihtiyaçlarınıza ve size özel olarak sunulan kişiselleştirilmiş
desteğe güvenebilirsiniz. Öğrencilerinizi bir üst düzeye taşımaya yardımcı olmak amacıyla, cevap
aramakla harcayacağınız zamanı karşılaştığınız zorlukları çözmeye ayırın.

EN YENİ VE EN MÜKEMMEL OLANA ERİŞİM
Yazılımımızı, müfredat malzemelerimizi, ürün paketlerimizi ve yardımcı kaynaklarımızı sürekli olarak
geliştiriyor ve yükseltiyoruz. Performans ve güvenilirliği artırmak için hata düzeltmeleri, topluluk
tarafından talep edilen bir geliştirme ya da yeni işlevler ve desteklenen dosya formatları için düzeltme
ekleri gibi iyileştirmelerle SOLIDWORKS sürekli gelişmektedir. Yatırımınızda yapılan değişiklikleri takip
edin ve becerilerinizi güçlendirin!

SOLIDWORKS STUDENT ACCESS
Öğrencileriniz SOLIDWORKS'ü gece veya gündüz sınıf dışında da
kullanmak istiyor mu? Bilgisayar laboratuvarlarınız çok mu kalabalık?
SOLIDWORKS Student Access*, öğrencilerinizin mühendislik tasarımı, simülasyon, sürdürülebilir
tasarım ve dokümantasyon için ihtiyaç duydukları SOLIDWORKS yazılım araçlarına sınıfta olmadıkları
zaman bile bağlanmasını sağlamanızı mümkün kılar. Böylece öğrencileriniz yeni fikirlerini istedikleri
zaman, istedikleri yerde tamamlanmış tasarımlara dönüştürebilir.
*Minimum lisans gereksinimlerini karşılamalıdır, bölgeye göre farklılık gösterir.

SERTİFİKASYON
Günümüzün rekabetçi iş dünyasında CAD profesyonellerinin elde edebileceği her avantaja ihtiyacı vardır ve
SOLIDWORKS Sertifika Programı* da öğrencilerinize önemli bir avantaj sağlar. Abonelik kapsamındaki her
SOLIDWORKS lisansıyla aynı sayıda yıllık sınav kuponu elde edersiniz. Academic Certification Provider**
olun ve öğrencilerinize endüstri standartlarına uygun 12'den fazla sınavı ücretsiz sağlayın.
*Minimum lisans gereksinimlerini karşılamalıdır, bölgeye göre farklılık gösterir.
**Okulların, katılabilmek için Academic Certification Provider olması gerekir: www.solidworks.com/academic-certification-provider-application.

SOLIDWORKS MÜŞTERİ PORTALI
SOLIDWORKS Müşteri Portalı, yazılım indirmeden ürün eğitimine kadar pek çok alanda SOLIDWORKS
deneyiminizi en verimli şekilde yaşamanız için ihtiyacınız olan araçlara ulaşmanızı sağlar. Müşteri Portalı,
belirli bir sorunuz hakkında veya genel olarak bilgi edinmek için kolaylıkla arama yapabileceğiniz detaylı bilgi
ve kaynaklara sahip, kullanımı kolay bir bilgi havuzuna erişim sunar.

Geliştirme Talepleri
Değerli bir SOLIDWORKS kullanıcısısınız ve düşünceleriniz bizim için son
derece önemli.
Nelerin işe yarayıp nelerin yaramadığını, Geliştirme Talebi Hizmetimiz aracılığıyla bize bildirin. Yeni
geliştirmelerin %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 bilgisayardan. Neye, ne
zaman ihtiyaçları olursa olsun, Abonelik Hizmetleri müşterileri site üzerinde ek özelliklere ve katma
değere sahip olur.

MySolidWorks Eğitimi
Abonelik Hizmetleri üyeleri, "istedikleri zaman görüntüleyebilecekleri" 600'den fazla 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, topluluğun
bir parçası olun ve sizinle aynı vizyona sahip kullanıcıların değerli bilgi ve görüşlerinden faydalanın.

KURS MALZEMELERİ VE MÜFREDAT
Kullanımı, öğrenmesi ve öğretmesi kolay
SOLIDWORKS, bugünün öğrencilerinin yarının karar vericileri ve sektör liderleri olduğunu kabul
etmektedir. 3D modelleme yazılımında lider olarak, kendimizi dünyanın dört bir yanındaki
öğrencilere ve eğitmenlere en iyi öğrenim kaynaklarını ve en yenilikçi CAD yazılım çözümlerini
sunmaya adıyoruz. 3DCAD, Simulation ve Electrical'ın Temellerine erişin.

SOLIDWORKS Abonelik Hizmetleri,
yazılımımızı ve kullanıcı deneyiminizi
iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

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

