
Zaopatrz się w zespół ekspertów!
Zespół wsparcia technicznego Geomagic pomaga utrzymać 
produktywność i wydajność dzięki preferowanym usługom 
pomocy technicznej. Poprzez wyjątkowy dostęp do naszego 
zespołu wsparcia technicznego nigdy nie pozostaniesz bez 
profesjonalnej pomocy, zapewniamy różnego rodzaju metody 
supportu: telefoniczne, online lub za pośrednictwem systemów 
do współpracy z danymi. Nasz zespół jest gotowy do pomocy 
w zakresie licencjonowania, wyjaśnienia funkcjonalności 
oprogramowania, instalacji i ogólnego rozwiązywania 
problemów. Inżynierowe są również w stanie szybko rozwiązać 
problem, dzięki nawigowaniu po naszej dużej bazie danych 
dostępnej na różnych platformach internetowych.
Więcej informacji na stronie pomocy technicznej 
https://softwaresupport.3dsystems.com/.

“Byliście niesamowitym wsparciem. Właśnie oceniłem Waszą firmę 
na 5 (skala 1-5) w naszym dziale zamówień. Dzięki raz jeszcze.” 
Timothy C. Kelley, Test and Operations Support, NASA

Pakiet subskrypcji Geomagic 3D Systems® to kompleksowy 
plan ochrony, którego celem jest zapewnienie firmie 
najnowszych i najbardziej wydajnych wersji oprogramowania 
Geomagic oraz priorytetowego dostępu do pomocy 
technicznej. Ponadto dostępny jest pakiet przedłużonej 
gwarancji (za dodatkową opłatą) dla pełnej ochrony sprzętu 
dostarczanego przez firmę 3D Systems. Pakiet subskrypcji 
Geomagic jest kluczowym ogniwem w łańcuchu cyfrowym 
zaprojektowanym w celu utrzymania produktywności i 
konkurencyjności na coraz bardziej złożonym rynku globalnym.

Pozostań na innowacyjnej ścieżce do sukcesu
Nasi inżynierowie nieustannie pracują nad udoskonaleniem 
naszego oprogramowania, a gdy udostępnimy aktualizacje, 
otrzymasz pełny dostęp do wszystkich aktualizacji i ulepszeń 
za darmo. Aktualizacje zawierają poprawki błędów, ulepszenia 
wprowadzone poprzez użytkowników, nowe wersje i nowe 
wtyczki. Bądź konkurencyjny w swojej branży dzięki dostępowi 
do najnowszych narzędzi i technologii. Nowe funkcje i ich 
zastosowaniasą niezbędne, aby Twoje oprogramowanie działało 
w pełni optymalnie. Pakiet subskrypcji pomoże zapewnić płynny 
i nieprzerwany przepływ pracy.

Nie marnuj cennego czasu na samodzielne  
rozwiązywanie problemu!

Chroń swoją inwestycję za pomocą  
subskrypcji Geomagic®

Dlaczego Subskrypcja?

https://softwaresupport.3dsystems.com/
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AMERICAS
geomagic.iss.americas@3dsystems.com
Cary, NC, USA : +1.800.691.1839
Brazil : +55.11.3318.5100
Mexico : +52.(644).114.6401

EMEA
geomagic.iss.emea@3dsystems.com
Darmstadt, Germany : +49.6151.357.140

Skontaktuj się z przedstawicielem 3D Systems!  
https://www.3dsystems.com/support/software

APAC
geomagic.sales.apac@3dsystems.com
South East Asia : +60.12.398.8473
Australia & New Zealand : +61.450.593.739
India : +91.98404.78347 

JAPAN
geomagic.sales.japan@3dsystems.com
Tokyo : +81.3.5798.2510

CHINA
geomagic.sales.china@3dsystems.com
Hotline : +86.400.890.7899
 
 

KOREA
geomagic.sales.korea@3dsystems.com
Seoul : +82.2.6262.9900

Dodatkowe korzyści dla Ciebie:  
tymczasowe licencje za darmo i więcej...
Oprócz przedstawionych zalet klienci posiadający ważny 
Pakiet subsrypcji mogą poprosić o bezpłatną drugą licencję 
posiadanego oprogramowania (aktywacja online) raz w roku 
przez maksymalnie 4 tygodnie. 
Dodatkowo nasz zespół pomocy technicznej wkrótce zgromadzi 
bazę danych wideo oraz dokumentów PDF dla naszych klientów 
z wykupioną subskrypcją. 
Oferujemy też regularne prowadzenie seminariów 
internetowych.

Osiem godzin wsparcia od ODM!
Jeśli jesteś zaabsorbowany pracą i potrzebujesz dodatkowej 
pomocy, skorzystaj z naszych wykwalifikowanych ekspertów w 
dziedzinie modelowania. Każdy klient z wykupionym Pakietem 
subskrypcji otrzyma osiem godzin pracy w naszym serwisie 
ODM. Zespół modelowania na żądanie! Będziesz zaskoczony 
tym, co możemy zrobić w ciągu jednego dnia. Wyślij nam 
swoje dane, a my dostarczymy model oraz krótkie wideo 
przedstawiające możliwości oprogramowania na Twoim detalu.

Mamy sprzęt dostępny w magazynach
Pomagamy, jeśli masz problemy z urządzeniem sprzętowym 
3D Systems. Użytkowanie sprzętu jest objęte planem 
gwarancyjnym. Aby uzyskać szybszy czas naprawy przy 
rozległych uszkodzeniach, Pakiet Wymiany Premium jest 
dostępny dla urządzenia - Haptic Device.
Więcej informacji na temat pakietów gwarancyjnych można 
uzyskać u przedstawiciela handlowego Geomagic Solutions.

Nie marnuj cennego czasu na samodzielne  
rozwiązywanie problemu!

Chroń swoją inwestycję za pomocą  
subskrypcji Geomagic® 

+
KeyShot dla 3D Systems za darmo
Realistyczny rendering w kilka minut! Każdy użytkownik 
z Pakietem subskrypcji otrzymuje licencje na KeyShot for 
3D Systems, łatwego w obsłudze i najskuteczniejszego 
oprogramowania renderującego 3D na rynku. Dzięki 
programom: KeyShot i Geomagic możesz stworzyć projekty 
i renderingi, które zachwycają klientów i zadziwiają 
współpracowników.

+
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