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INTRODUCERE

Tehnologiile CAD 3D au devenit acum o parte integrantă a procesului 

de proiectare, aplicabile în multe domenii. Datorită concurenței ridicate 

de pe piață, companiile se străduiesc să simplifice procesul de la proiectare 

la producție. Dacă vă aflați în etapa de selectare sau schimbare 

a software-ului CAD 3D, acest ghid vă va permite să evitați greșelile 

legate de alegerea sistemului potrivit.

În ghid, am inclus cele mai frecvente 9 greșeli făcute 

la cumpărarea unui program CAD și am prezentat opțiuni 

despre cum să le evitați împreună cu IRONCAD.



ACHIZIȚIONAȚI O LICENȚĂ TEMPORARĂ 
ÎN LOC DE LICENȚĂ PERPETUĂ

În prezent, există o tendință în creștere în rândul distribuitorilor de sisteme CAD de a oferi soluții cu licență de timp. 

În ciuda flexibilității aparente a modelului de licențiere de la lună la lună, acesta nu este în întregime benefic pentru utilizator.

La achiziționarea unei licențe temporare, generați costuri suplimentare legate de investiția în software și, în plus, trebuie 

să vă amintiți să extindeți funcționarea programului. Dacă nu procedați astfel, lipsa unei licențe active poate provoca 

stagnarea lucrărilor efectuate, întreruperea execuției unor proiecte importante etc. Adunând costurile pe care le suportați, 

de exemplu în fiecare an prin extinderea licenței, plătiți mult mai mult decât cu cheltuiala unică a achiziționării unei 

licențe perpetue.

IRONCAD răspunde nevoilor clienților oferind o licență perpetuă. Argumentul principal în acest caz este economia. 

Compania plătește licența o singură dată și nu trebuie să finanțeze întreținerea acesteia. Nu există abonamente obligatorii 

pentru IRONCAD. Compania poate (dar nu trebuie) să aleagă să actualizeze programul în orice moment.

Dacă aveți deja licențe bazate pe timp sau licențe cu o actualizare obligatorie și timpul pentru următoarea plată 

se apropie - scăpați de problemă. Folosiți o licență IRONCAD perpetuă și bucurați-vă de proiectare!

EROAREA 1: 



Politica de licență favorabilă vă permite să evitați costuri-

le suplimentare legate de „întreținerea” software-ului. 

Atunci când alegeți un sistem de proiectare CAD, este 

foarte important să cunoașteți politica de licențiere a 

software-ului și costurile asociate deținerii acestuia. Prin 

urmare, merită să faceți cunoștință cu diferitele tipuri de 

licențe și să analizați impactul acestora asupra calculului 

costurilor totale ale companiei.

ACHIZIȚIONAREA UNUI PROGRAM FĂRĂ A ȚINE CONT 
DE COSTURI SUPLIMENTARE DE ÎNTREȚINERE

EROAREA 2

Majoritatea sistemelor CAD de pe piață au costuri supli-

mentare de întreținere care depășesc uneori costul 

achiziționării unei licențe, de exemplu, cumperi un program 

cu o licență perpetuă, dar în plus trebuie să achiziționezi 

un abonament în fiecare an. Adesea, eșecul de a cumpăra 

un abonament timp de câțiva ani este asociat cu taxe 

retroactive, care, atunci când sunt adunate, vă oferă chiar 

și costul pe care l-ați suporta pentru o nouă licență.

Nu există nicio plată a abonamentului pentru IRONCAD. 

În plus, nu este nevoie să plătiți pentru actualizările 

pierdute. Vă puteți abona la program în orice moment 

- fără costuri ascunse.



ACHIZIȚIONAREA UNUI PROGRAM FĂRĂ A ȚINE CONT 
DE COSTURI SUPLIMENTARE DE ÎNTREȚINERE

EROAREA 3

Este întotdeauna benefic un preț mai mic pentru pro-

gram? Alegerea unui program la un preț mai mic este o 

altă greșeală care se face cel mai adesea la cumpărarea 

unui sistem CAD 3D.

1. Verificați dacă prețul mai mic nu se datorează, 

   de exemplu, funcționalității mai mici, excluderii unor   

   module. Este posibil să descoperiți că ați obținut 

   un preț mai mic prin „reducere” a programului.

2. Verificați dacă oferta include, de exemplu, instruire,   

    asistență tehnică și de service și dacă există o actuali 

    zare obligatorie a programului. Opțiunile suplimentare 

    pot crește considerabil prețul și poți ajunge să plătești  

    mai mult decât achiziționând sistemul ca pachet 

    complet.

Externalizați proiecte către companii externe din cauza costului 

sistemului CAD? Gândiți-vă cât timp veți economisi și cum vă veți 

dezvolta afacerea investind în software. Datorită licenței perpetue, 

costul programului este repartizat pe toți anii / lunile / zilele de muncă! 

Vei crește eficiența, serviciile tale vor deveni mai profesionale și, 

ca urmare, vei fi înaintea concurenței. Atunci când dați proiecte 

către companii externe, suportați costuri mai mari și, în plus, sunteți 

dependent de terți, trebuie să așteptați corecții, nu puteți modifica 

proiectul singur. Și totuși timpul înseamnă bani!

Software-ul IRONCAD este un program profesional la un preț accesibil 

în două variante: Pachetul Standard și Pachetul Premium. 

Când cumpărați, primiți și implementare, service și suport tehnic. 

Specialiștii noștri vă vor ajuta cu plăcere să alegeți versiunea 

programului și, în plus, să vă arate posibilitățile și să pregătească 

o ofertă adaptată nevoilor dvs. https://ironcad.ro/kontakt/.



ÎNTRERUPEREA ACHIZIȚIEI PROGRAMULUI 
CÂND ESTE NECESARĂ

Testele software au avut succes, ați aflat despre avantajele sale, funcțiile inovatoare și, cel mai important, despre utilizarea lui în 

compania dumneavoastră. Totuși, suspendați achiziția programului pentru că, de exemplu, apar alte investiții mai mult sau mai 

puțin importante, nu aveți timp suficient pentru implementarea programului sau pentru training. Sau pur și simplu nu vrei să-ți 

cheltuiești banii odată.

Luați în considerare că o soluție inovatoare CAD 3D poate revoluționa munca în compania dumneavoastră, poate crește eficiența, 

accelera proiectarea și, astfel, crește numărul de comenzi acceptate.

Mulți antreprenori care intenționează să achiziționeze un program CAD 3D preferă să-și împartă plățile în rate optime, nedorind 

să investească întreaga sumă deodată. Alăturați-vă companiilor care folosesc instrumente profesionale și rămâneți în fața concu-

renței dvs.!

Consultați informații mai detaliate despre finanțarea IRONCAD și contactați-ne, vom fi bucuroși să vă răspundem la întrebările 

www.ironcad.ro/kontakt

EROAREA 4: 



Politica de licență favorabilă vă permite să evitați costuri-

le suplimentare legate de „întreținerea” software-ului. 

Atunci când alegeți un sistem de proiectare CAD, este 

foarte important să cunoașteți politica de licențiere a 

software-ului și costurile asociate deținerii acestuia. Prin 

urmare, merită să faceți cunoștință cu diferitele tipuri de 

licențe și să analizați impactul acestora asupra calculului 

costurilor totale ale companiei.

Majoritatea sistemelor CAD de pe piață au costuri supli-

mentare de întreținere care depășesc uneori costul 

achiziționării unei licențe, de exemplu, cumperi un program 

cu o licență perpetuă, dar în plus trebuie să achiziționezi 

un abonament în fiecare an. Adesea, eșecul de a cumpăra 

un abonament timp de câțiva ani este asociat cu taxe 

retroactive, care, atunci când sunt adunate, vă oferă chiar 

și costul pe care l-ați suporta pentru o nouă licență.

Nu există nicio plată a abonamentului pentru IRONCAD. 

În plus, nu este nevoie să plătiți pentru actualizările 

pierdute. Vă puteți abona la program în orice moment 

- fără costuri ascunse.

CERINȚELE HARDWARE SOFTWARE 
NU S-AU VERIFICAT

EROAREA 5: 

Înainte de a cumpăra un program, verificați cerințele hardware ale acestuia. Problema principală este versiunea adecvată 

a sistemului. După ce ați verificat dacă sistemul îndeplinește cerințele programului, puteți trece la verificarea următorilor para-

metrii, printre care: procesor, placă grafică, memorie RAM.

Sistemele CAD disponibile pe piață au cerințe diferite de hardware și de sistem. Merită să verificați dacă echipamentul pe care 

intenționați să lucrați în programul selectat le îndeplinește.

Dacă intenționați doar să cumpărați un set de computer adecvat pentru proiectarea CAD 3D, puteți alege soluția optimă. 

În primul rând, trebuie să vă gândiți dacă sunteți interesat de un computer desktop sau un laptop. Pe de o parte, un set staționar 

este considerat mai eficient, pe de altă parte, depinde de natura și progresul lucrării.

De obicei, performanța unui set de computer o depășește pe cea a unui laptop la un preț comparabil. Mulți designeri care călăto-

resc frecvent și se întâlnesc cu clienți în afara biroului aleg să cumpere un computer desktop bun, împreună cu o stație de lucru 

mobilă mai ieftină, pe care o pot lua oriunde cu ei. Totul depinde, desigur, de preferințele individuale.

VERIFICAȚI ce cerințe hardware și de sistem are programul IRONCAD CAD 3D: 

Cerințe hardware: www.ironcad.ro/wymagania-sprzetowe/

Puteți conta pe suportul nostru în alegerea echipamentului potrivit, atât înainte de cumpărare, cât și în timpul utilizării IRONCAD.



Majoritatea distribuitorilor de sisteme CAD oferă o versiune de probă 

a programului. Există însă situații în care nu ai mereu timp de testare, 

nu știi cum să le pornești sau nu reușești să instalezi versiunea de test 

și, drept urmare, cumperi fără să știi ce sau renunți și nu faci o achiziție?

Ce trebuie să aveți în vedere când cumpărați software CAD 3D?

• În primul rând, întrebați vânzătorul dacă vă poate ajuta cu instalarea 

  software-ului. Verificați dacă îl veți putea sprijini în timpul testelor.

• În al doilea rând, cereți ajutor sub formă de înregistrări cu instrucțiu 

  ni, manuale PDF sau manualul de utilizare al programului.

• În al treilea rând, faceți o programare pentru o întâlnire gratuită la care  

  agentul de vânzări vă va arăta funcționalitatea și capacitățile sistemului.

Este întotdeauna benefic un preț mai mic pentru pro-

gram? Alegerea unui program la un preț mai mic este o 

altă greșeală care se face cel mai adesea la cumpărarea 

unui sistem CAD 3D.

1. Verificați dacă prețul mai mic nu se datorează, 

   de exemplu, funcționalității mai mici, excluderii unor   

   module. Este posibil să descoperiți că ați obținut 

   un preț mai mic prin „reducere” a programului.

2. Verificați dacă oferta include, de exemplu, instruire,   

    asistență tehnică și de service și dacă există o actuali 

    zare obligatorie a programului. Opțiunile suplimentare 

    pot crește considerabil prețul și poți ajunge să plătești  

    mai mult decât achiziționând sistemul ca pachet 

    complet.

Externalizați proiecte către companii externe din cauza costului 

sistemului CAD? Gândiți-vă cât timp veți economisi și cum vă veți 

dezvolta afacerea investind în software. Datorită licenței perpetue, 

costul programului este repartizat pe toți anii / lunile / zilele de muncă! 

Vei crește eficiența, serviciile tale vor deveni mai profesionale și, 

ca urmare, vei fi înaintea concurenței. Atunci când dați proiecte 

către companii externe, suportați costuri mai mari și, în plus, sunteți 

dependent de terți, trebuie să așteptați corecții, nu puteți modifica 

proiectul singur. Și totuși timpul înseamnă bani!

Software-ul IRONCAD este un program profesional la un preț accesibil 

în două variante: Pachetul Standard și Pachetul Premium. 

Când cumpărați, primiți și implementare, service și suport tehnic. 

Specialiștii noștri vă vor ajuta cu plăcere să alegeți versiunea 

programului și, în plus, să vă arate posibilitățile și să pregătească 

o ofertă adaptată nevoilor dvs. https://ironcad.ro/kontakt/.

ALEGEREA UNUI PROGRAM FĂRĂ A ȘTI 
FUNCȚIONALITATEA ȘI POSIBILITĂȚIILE ACESTUIA

EROAREA 6: 

Specialiștii IRONCAD vor fi bucuroși să vă cunoască sau 

să se conecteze de la distanță pentru a vă arăta 

funcționalitatea programului. Această prezentare este 

gratuită și fără obligații. În plus, oferim asistență 

înainte de vânzare, care include ajutor pentru instalarea 

versiunii de testare și asistență în timpul testării. 

Avem, de asemenea, materiale didactice pregătite spe-

cial pentru utilizatorii programului.

Testați IRONCAD, descărcați o versiune de probă 

gratuită de 14 zile: www.ironcad.ro



Piața de software CAD 3D este foarte mare și oferă multe soluții care sunt mai mult sau mai puțin populare. Unele siste-

me sunt mai recunoscute pentru că sunt pe piață mai mult timp, cheltuiesc mai mult pe marketing, dar nu sunt 

neapărat mai bune decât sistemele mai puțin populare. În plus, cel mai adesea se dovedește că au aceeași funcționalitate 

și sunt mult mai scumpe.

Sigur vrei să alegi un program mai „la modă”? Alegeți un instrument care va avea funcționalitatea și capabilitățile 

adecvate, adaptate nevoilor dvs. Acordați atenție politicii de licențiere și prețului, fie că nu este mare doar pentru că 

programul este mai popular.

Programul IRONCAD are 45 de distribuitori la nivel mondial. Aproximativ 1.500 de companii folosesc software-ul în Polo-

nia. Software-ul este dezvoltat constant, ținând cont de sugestiile și nevoile utilizatorilor. IRONCAD nu numai că ține 

pasul cu tehnologia, dar o creează și în paralel. În sistem, puteți găsi funcții care nu se găsesc în nicio altă soluție CAD 

3D. În același timp, prețul programului este accesibil și nu excesiv în comparație cu sistemele mai populare.

Alăturați-vă grupului de utilizatori IRONCAD mulțumiți, contactați-ne și cereți referințe ale companiilor din industria 

dumneavoastră care folosesc sistemul nostru.

LUÂND ÎN CONSIDERARE NUMAI SISTEME 
CAD POPULARE

EROAREA 7: 



Software-ul CAD 3D devine din ce în ce mai comun, iar numărul de programe diferite este în creștere constantă. 

Pentru mulți utilizatori, opțiunea de a schimba date între programe este o problemă foarte importantă.

Cumpărați programul și se dovedește că nu acceptă formatele de fișiere selectate pe care tocmai le obțineți de la contractor. 

Pentru a evita o astfel de situație, testați dvs. importul fișierelor din alte sisteme CAD în programul selectat sau cereți vânzăto-

rului să verifice fișierele pe care le-ați trimis.

IRONCAD oferă cooperare cu alte sisteme CAD datorită unui modul Translator dedicat care vă permite să deschideți direct 

fișiere din alte sisteme CAD 3D (de exemplu, INVENTOR, SOLIDWORKS, CATIA, SOLIDEDGE, NX, PRO/E, AUTOCAD).

IRONCAD este singurul program CAD 3D care are încorporate două motoare grafice - PARASOLID (Siemens) și ACIS (Dassault 

Systems). Datorită acestui fapt, nu numai că depășește funcționalitatea multor sisteme concurente, dar poate lucra și direct 

cu acestea. Prin urmare, utilizatorii nu trebuie să creeze proiecte de la zero - pot folosi instrumentele încorporate care vă 

permit să importați și editați fișiere 3D.

NU SE VERIFICA CĂ PROGRAMUL FUNCȚIONEAZĂ 
CU ALTE SISTEME

EROAREA 8: 



Mulți furnizori oferă suport limitat sau fără costuri. Acest lucru afectează 

prețul software-ului - îl cumpărați mai ieftin, fără nicio taxă de asistență 

inclusă. Acest lucru poate duce la costuri crescute pentru achiziționarea 

de formare, implementare mai lungă a sistemului și pierdere de timp.

Fără suport tehnic și de service, lucrul cu programul devine mai dificil. 

Rămâneți singur cu probleme și nu aveți sprijin din partea vânzătorului.

Înainte de a cumpăra software CAD 3D, verificați dacă veți putea 

contacta departamentul tehnic și în ce măsură!

În IRONCAD, departamentul de asistență tehnică oferă asistență 

completă tuturor clienților noștri de luni până vineri, între orele 8:00 și 16:00.

ALEGEREA UNUI DEALER CARE NU OFERĂ SAU 
ARE ASISTENȚĂ TEHNICĂ LIMITATĂ

EROAREA 9: 

Oferim suport tehnic in doua variante:

• Suport STANDARD Suport tehnic și de service  

  gratuit, oferit sub licență, furnizat prin e-mail, 

  telefon sau prin intermediul unui desktop la 

  distanță - se aplică instalării, configurării și 

  acordării de licență a software-ului IRONCAD

• Asistență PREMIUM suport tehnic plătit 

  furnizat prin e-mail, prin telefon sau prin inter

  mediul unui desktop la distanță - se aplică la   

  utilizarea funcționalității software, rezolvarea 

  de la distanță a problemelor de natură „design”



În ghidul de mai sus, am inclus majoritatea erorilor și informațiilor importante atunci când 

alegem software-ul CAD 3D. Amintiți-vă despre ele când contactați vânzătorul. 

Datorită acestui lucru, veți alege un program adaptat nevoilor dvs., care vă va servi compania 

timp de mulți ani și va duce designul 3D la un nivel superior.

Nu așteptați și rămâneți înaintea concurenței cu IRONCAD!

Vă invităm la o întâlnire gratuită unde vă vom arăta funcționalitățile 

și capacitățile programului IRONCAD CAD 3D.

CONTACTAȚI-NE:

TMSys ROM S.R.L.

Strada Cluj  Nr.7, Timișoara

Tel. 0374 861 221

e-mail: info@ironcad.ro

CONCLUZII


