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1. Usługa subskrypcji licencji IRONCAD 
 

Usługa subskrypcji licencji IRONCAD oferuje nowoczesne i elastyczne metody 

pozwalające na maksymalne wykorzystanie inwestycji klienta w oprogramowanie. 

W ramach aktywnej subskrypcji użytkownik zyskuje możliwośd nabywania oraz 

uzyskiwania dostępu do najnowszych wersji oprogramowania oraz dodatkowych 

usług, potrzebnych do rozwoju firmy, utrzymania konkurencyjności oraz zwiększenia 

wydajnośd pracy. 

Usługa subskrypcji pozwala również aktywniej uczestniczyd w życiu globalnej 

społeczności użytkowników IRONCAD. 

 

2. Co obejmuje usługa subskrypcji IRONCAD? 
 

Klient posiadający aktywną subskrypcję licencji IRONCAD: 

 posiada dostęp do najnowszych wersji oprogramowania (Upgrade’ów) oraz 

poprawek (HotFix’ów), 

 może korzystad z dodatkowego numeru licencji do użytku domowego bądź 

mobilnego,który można wygenerowad na stronie 

http://www.ironcad.com/index.php/support/license-request, wybierając opcję 

Home or Mobile License, 
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 posiada pełnydostęp do wsparcia technicznego producenta, 

http://www.ironcad.com/contact-support/ 

 posiada pełny dostęp do społeczności użytkowników IRONCAD, 

http://community.ironcad.com/ 

 ma dostęp do specjalistycznego wsparcia technicznego (usługa dostępna 

również bez aktywnej subskrypcji), 

 ma możliwości wpływania na dalszy rozwój oprogramowania poprzez 

zgłaszanie zapotrzebowao na zmiany i ulepszenia. 

 

3. Jak wykupić dostęp do usług subskrypcji? 
 

Najprostszą metodą wykupienia subskrypcji IRONCAD jest kontakt  

z dystrybutorem oprogramowania. Klient posiada możliwośd zakupu subskrypcji  

w dowolnym momencie, bez żadnych dodatkowych opłat. 

 

4. Dostęp do nowych wersji IRONCAD 
 

Powiadomienia o nowych wersjach oprogramowania przesyłane są mailem. 

Można je również pobrad samodzielnie ze strony producenta 

http://www.ironcad.com. 

 

5. Jak sprawdzić ważność subskrypcji? 
 

Subskrypcja jest ważna przez okres 12 miesięcy, licząc od daty jej 

zakupu.Informacja o ważności subskrypcji znajduje się na certyfikacie (poniżej 

zamieszczono przykładowy certyfikat). Jak można zauważyd, subskrypcja była 

aktywna do 30.06.2016. 

 
 

http://www.ironcad.com/contact-support/
http://www.ironcad.com/
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6. Co obejmuje pomoc techniczna? 
 

Wsparcie techniczne dostępne jest w języku polskim. Obejmuje konsultacje 

świadczone telefonicznie, mailowo lub poprzez zdalny pulpit. Istnieje również 

możliwośd świadczenia pomocy technicznej w siedzibie klienta, na drodze 

indywidualnych ustaleo. 

 


