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SIEMENS Solid Edge ST със Синхронна Технология е 

мощен, интуитивен 3D CAD продукт за 

професионални машиностроители, търсещи 

върхова производителност и лекота при работа. 

Изпреварващи технологично конкурентите с 

години, Solid Edge е ценово достъпно решение, 

директно наследяващо вече наличните при Вас 2D 

чертежи и 3D модели, което ще ви позволи за 

конструирате до 100 пъти по-бързо от конкурентите.  

 

SIEMЕNS FEMAP е софтуерно решение за FEM/FEA инженерна 

симулация, което създава модели за анализ на сложни инженерни 

продукти и системи, и визуализира резултатите от решенията им. 

Femap симулира поведението на произволно сложни компоненти, 

възли или системи и определя тяхното поведението – директно от 

Solid Edge, или като самостоятелно CAE решение. 

От 6 Май 2014 Вие можете да ползвате Solid Edge и/или FEMAP 

под наем за избран от Вас срок, заплащайки желания от Вас 

месечен абонамент.  В срока на валидност на лиценза Вие 

получавате обновяване и техническа поддръжка на продукта и 

неговите потребители от две нива – SIEMENS PLM Software и 

СпейсКАД ООД! 

Защо SIEMENS PLM Software стартира тази инициатива? Предлагането на Solid Edge и FEMAP под наем ще 

даде на потребителите на инженерен софтуер допълнителна гъвкавост. Те могат да закупуват еднократно 

безсрочни лицензии, но вече могат да ползват Solid Edge и/или FEMAP и временно под наем за определен 

период, ако се нуждаят от допълнителен CAD/CAE ресурс в пиков момент.   

Какви възможности за плащане се предлагат?  Таксата за ползване под месечен наем можете да заплатите 

чрез Вашата кредитна карта MasterCard, Visa, AMEX или използвайки електронно разплащане чрез Вашия 

акаунт в PayPal. 

 

Кои продукти на SIEMENS PLM SOftware се предлагат на месечен наем онлайн? Вие може да ползвате 

следните CAD/CAE продукти под месечен наем: 

 

 Solid Edge Design & Drafting 

 Solid Edge Foundation 

 Solid Edge Classic и Premium 

 FEMAP  

 3DSync (в близко бъдеще) 

http://www.spacecad.bg/
http://www.solidedge.bg/
http://www.spacecad.bg/femap/siemens-femap
http://www.paypal.com/
http://www.solidedge.bg/2013-06-30-08-31-20
http://www.solidedge.bg/2013-06-30-08-31-20
http://www.solidedge.bg/2013-06-30-08-31-20
http://www.spacecad.bg/femap/siemens-femap
http://www.solidedge.bg/3d-sync
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Какво получава потребителя от Siemens PLM software? 

 

 След регистрация, потребителят изпраща своята заявка за покупка на избрания вариант, която се 
верифицира и след извършване на плащането той получава писмо с потвърждение на покупката и 
разходна фактура; 

 Заедно с фактурата, потребителят получава код за активация на продукта  

 В отделно писмо до потребителя се изпраща WEB адрес за зареждане на софтуера, както и 
инструкции за инсталация на продукта 

 Потребителят получава WEB ключ за достъп до глобалния сайт на SIEMENS PLM Software за 
техническа поддръжка (GTAC), където за срока на абонамента става „активен“ потребител. С този 
достъп той получава всички нови версии на продукта, както услугите за техническа поддръжка на 
потребителите. 

 Ако потребителят прекрати абонамента, той автоматично ще приеме статус на „неактивен“,  и така 
достъпът му до GTAC ще бъде прекратен. Забележка:  В такъв случай, ако потребителят има 
съществуващи постоянни лицензии в период на текуща поддръжка, извън обновяване ще 
останат само местата в месечен онлайн абонамент. 

 Месечният наем започва да тече от първо число на месеца, следващ покупката. 

Може ли да се откаже покупката?  Потребителят може да откаже покупка до 10 дена след извършване на 

плащането. Забележка: Siemens PLM software ще проследява прецизно сроковете за това, като изпраща 

своевременно нужните съобщения. 

 

Коя версия на софтуера ще бъде зареждане за ползване под наем? Потребителят ще зарежда за ползване 

под наем последната публично обявена версия на съответния софтуерен продукт. 

 

Може ли потребител да трансферира лиценз от една машина на друга? В настоящия момент потребителя 

може да откаже абонамента от една машина и да купи нов абонамент на друга машина. Работи се върху 

подобряването на този процес. 

 

Може ли да се купува и ползва месечен онлайн абонамент извън България? Siemens PLM software 

продава софтуерния абонамент глобално, като насочва крайните потребители към своите партньори в 

съответната държава. Така всеки партньор има право да продава абонамента за месечно ползване под 

наем само на потребители в страната си. 

 

Професионални услуги от СпейсКАД ООД 

 

Потребители, закупили абонамент за ползване под наем от сайтовете на СпейсКАД ООД www.spacecad.bg, 

www.solidedge.bg и http://lms.spacecad.bg могат да ползват допълнително професионални услуги от екипа 

на СпейсКАД, срещу допълнително заплащане: 

 

 Консултации за инсталация на място при потребителя 

 Въвеждащо обучение за бърз старт  

 Специализирано обучение с фирмен проект на потребителя 

 Инженерни услуги за проектиране, симулация и оптимизация на продукти 

 Специализирани услуги за симулация и оптимизация на технологични процеси 

 Допълващи инженерни услуги за CAM и програмиране на машини с CNC. 
 

Повече за Solid Edge можете да научите на тази връзка… 

http://www.spacecad.bg/
http://www.spacecad.bg/
http://www.solidedge.bg/
http://lms.spacecad.bg/
htttp://www.solidedge.bg/

