
A graphIT Kft. bemutatta a Solid Edge CAD szoftver új, havi előfizetési 

lehetőségét  

Az új lehetőség az iparág legrugalmasabb licenszelési modellje 

Solid Edge mostantól még rugalmasabban elérhető a legújabb konstrukcióban 

A graphIT webáruházán keresztül a Solid Edge szoftver, azaz a Siemens számítógéppel segített 

tervezési (CAD) megoldásának új licenszelési lehetőségét biztosítja ügyfelei számára.  

A graphIT Kft által már több mint egy évtizede forgalmazott Solid Edge, a hazai piac egyik 

legnépszerűbb CAD-rendszere.  

2014. május 6-tól a felhasználók havi előfizetést vásárolhatnak Solid Edge-hez, így a cégek 

költségvetése sokkal jobban igazodhat a projektekhez. Ez megkönnyíti a Solid Edge ügyfelek számára 

a termelékenység növelését, a gyorsabb piacra kerülést és csökkenti a teljes beruházási költségét. 

Hogyan tudom bérelni a szoftvert? 

A Solid Edge havi előfizetési licensze a graphIT webáruházán keresztül  érhető el, ahol az ügyfél öt 

különböző verzió közül választhatja ki az igényeihez legjobban illeszkedő szoftvercsomagot. A 

licenszelési modell egyedülálló rugalmassága lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy megfeleljenek 

a projekt igényeknek , illetve jobban kezelhessék pénzforgalmukat, a működési költségeket csak  

akkor fizessék ki, amikor szükség van szoftverlicenszekre. 

A konstrukció egyedülálló rugalmasságot biztosít a felhasználók számára. Segítségével akár már 1 

hónapra –projekt jelleggel - igénybe vehető a szoftver. A bérlés történhet havonta manuálisan vagy 

automatikus megújítással. Az automatikus megújításhoz nem szükséges más, mint egy internet 

kapcsolat.  

Milyen előnyökkel jár számomra a Solid Edge bérlés? 

A fentieken kívül további szolgáltatásként minden, a graphIT kft. webáruházán keresztül Solid Edge 

havi előfizetést vásárló ügyfélnek: 

- a graphIT Kft. a saját fejlesztésű Solid Edge PowerPack kiegészítő csomagot adja ajándékba, 

amely hatékonyság növelő funkciókkal egészíti ki a szoftver tudását. 

- elérhető a hazai PLM piacon közel 20 éves tapasztalattal rendelkező graphIT kft. teljes körű 

támogatása 

- azok számára, akik csak most ismerkednek a Solid Edge-el egy minden környezetet átölelő 

online oktatási anyagot biztosítunk. Vezetett gyakorlatokon keresztül lépésről-lépesre 

mutatjuk be a Solid Edge használatát. 

Solid Edge szoftver egy átfogó 3D-s tervezési rendszer, amely a szinkron technológia alkalmazásával 

felgyorsítja tervezési folyamatot, egyszerűsíti a módosításokat, és a tervezési adatok könnyebb 

újrafelhasználását teszi lehetővé.  

A Solid Edge széleskörű tudásának segítségével – mint a 3D-s CAD, a szimuláció, és a tervadat kezelés 



– a vállalatok jobb egyedi terveket készíthetnek és gyorsabban lezárhatják a projekteket.  

A felhasználók kiválaszthatják az igényeiknek megfelelő szoftvercsomagot, kezdve az alapvető 2D/3D 

tervezés és automatizált műhelyrajz készítéstől a fejlett funkciókig, mint például a szerelés tervezés, 

lemezalkatrész tervezés, szimuláció és szabványos alkatrész könyvtárak - mindezt ésszerű havi díj 

fejében - beleértve a karbantartást és támogatást.  

 

A graphIT Kft. a több mint egy évtizedes Solid Edge-tapasztalata és több száz felhasználójának igényei 

alapján az kifejlesztette a Solid Edge Power Pack kiegészítőt, egy olyan eszközöket tartalmazó 

csomagot a Solid Edge mellé, amely a napi munkában növeli a mérnökök produktivitását. A Solid 

Edge Power Pack kizárólag a graphIT Kft.-nél érhető el. 

Részletekért látogasson el webshopunkba! 
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