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 1. Serviciul de abonament pentru licențe IRONCAD

Serviciul de abonament pentru licențe IRONCAD oferă metode moderne și 

flexibile pentru a profita la maximum de investiția în software.

Un abonament activ oferă utilizatorului posibilitatea de a achiziționa și de a avea 

acces la cele mai recente versiuni de software și la serviciile suplimentare de 

care are nevoie pentru a-și dezvolta afacerea, a rămâne competitiv și a crește 

productivitatea. Serviciul de abonament vă permite, de asemenea, să parti-

cipați mai activ la comunitatea globală de utilizatori IRONCAD.

2. Ce include serviciul de abonament IRONCAD?

Un client cu un abonament de licență IRONCAD activ:

- are acces la cele mai recente versiuni de software (Upgrades) și patch-uri (HotFix),

- pot utiliza un număr de înmatriculare suplimentar pentru uz casnic sau 

mobil numărul de licență pentru uz casnic sau mobil, care poate fi generat pe:

http://www.ironcad.com/index.php/support/license-request, prin selectarea 

Home or Mobile License,
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 - are acces deplin la asistența tehnică a producătorului, http://www.ironcad.-

com/contact-support/

- are acces deplin la comunitatea de utilizatori IRONCAD, http://communi-

ty.ironcad.com/

- are acces la suport tehnic specializat (serviciu disponibil fără abonament activ),

- are posibilitatea de a influența dezvoltarea ulterioară a software-ului prin 

cereri de modificări și îmbunătățiri.

3 Cum se achiziționează accesul la serviciile de abonament?

Cel mai simplu mod de a achiziționa abonamente IRONCAD este să contactați 

distribuitorul. Clientul are opțiunea de a achiziționa un abonament în orice 

moment, fără costuri suplimentare.

4. Accesul la noile versiuni ale IRONCAD

Notificările privind noile versiuni de software sunt trimise prin e-mail. De asemenea, 

le puteți descărca de pe site-ul web al producătorului: http://www.ironcad.com.

5. Cum pot verifica valabilitatea unui abonament?

Abonamentul este valabil pentru o perioadă de 12 luni de la data achiziționării.In-

formațiile privind valabilitatea abonamentului pot fi găsite pe certificat (mai jos 

este un exemplu de certificat). După cum puteți vedea, abonamentul a fost activ 

până la 30.06.2016.
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 Ce include asistența tehnică?

Asistența tehnică este disponibilă în limba poloneză,engleză sau română. 

Aceasta include consultații oferite prin telefon, e-mail sau prin desktop la distanță. 

De asemenea, este posibilă furnizarea de asistență tehnică la sediul clientu-

lui, în urma unui acord individual.
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