
NAJRÝCHLEJ�IA

96% dopytov vyrie�ených do 120 minút

65% dopytov vyrie�ených priamo odpove�ou z Heplpdesku 15% dopytov vyrie�ených cez Teamviewer

12% dopytov vyrie�ených telefonicky 8% dopytov vyrie�ených osobnou náv�tevou

100% SPOKOJNOS� ZÁKAZNÍKOV

Uvedené údaje vychádzajú zo �tatistiky zadaných dopytov Helpdesku za obdobie 3 mesiacov. Zvy�né 4% dopytov sú dopyty týkajúce sa preva�ne námetov na �al�í vývoj CADKONu.

CADKON Active je slu�ba komplexného zaistenia podpory, v�aka ktorej dosiahnete efektívnej�ie vyu�itie zakúpeného 
so�véru CADKON. V rámci CADKON Active, po celú dobu jeho platnosti, získate bez �al�ích poplatkov �irokú ponuku 
výhod týkajúcich sa aktualizácií, slu�ieb a technickej podpory poskytovanej na�imi profesionálne vy�kolenými 

TECHNICKÁ PODPORA

CADKON  ACTIVE



NOVÉ VERZIE

IN�TALÁCIA NA PC DOMÁCELICENCIE

AKTUALIZÁCIA DATABÁZY VÝROBCOV

HELPDESK TEAMVIEWER®

�KOLENIE

CADKON E-LEARNING

ZMENA PRODUKTU

Z�AVA NA SLU�BY CADKON.EUVIP

Okam�itý prístup k novovydaným verziám a vylep�eniam hne� po ich 
uvo�není.

In�talácia novej verzie alebo licencie na vá� po�íta� technickým �pecialistom 
GRAITECu. Slu�bu je mo�né �erpa� 1 krát ro�ne v rozsahu max. 1 hodiny. 
Prebieha cez vzdialený prístup prostredníctvom programu Teamviewer. 
�erpanie je mo�né po predchádzajúcom dohovore termínu a �asu 
s technikom GRAITECu. Pri novej licencii je to do 14 dní od jej zakúpenia.

Domáce licencie priná�ajú výhodu, �e mô�ete nain�talova� licenciu aj 
druhý krát na inom mieste t.j. mimo kancelárie. To je mo�né za 
podmienky, �e in�talácia prebehne na súkromnom po�íta�i doma �i na 
notebooku pre va�u mobilitu.

Kompletný výukový program obsahujúci celkovo viac ako 40 hodín 
výukových videí od profesionálnych lektorov.

Databáza je priebe�ne aktualizovaná a roz�irovaná v spolupráci s 
výrobcami. Aktualizáciu získavate automaticky ako sú�as� novej verzie �i 

On-line technická podpora, poskytovaná profesionálne vy�kolenými 
technikmi GRAITECu. Dostupnos� aktívnej podpory v pracovných d�och od 
7:30 do 16:00.

Technická podpora cez vzdialenú plochu pomocou programu Teamviewer 
v rozsahu 1 hodiny mesa�ne. �erpanie tejto slu�by je mo�né pri dopytoch 
zadaných do HELPDESKU a po predchádzajúcej dohode termínu a �asu. 
Nevy�erpaný �as nie je prenosný do �al�ieho mesiaca.

Rozdielové on-line �kolenia na nové verzie produktu. Pokro�ilé on-line 
�kolenia pre zdokonalenie sa v pou�ívaní programu (min. 1 krát mesa�ne 
na ka�dý produkt)

Z�ava 20% na v�etky slu�by (napr. konzultácie, �kolenia v u�ebni v 
Bratislave a v Ko�iciach, technická podpora nad rámec CADKON Active, 
atd.).

Prístup na VIP výukové videá a výukové on-line �kolenia.

V�etky slu�by je mo�né vyu�íva� výhradne v období, za ktoré na dané slu�by vzniká nárok. Nevy�erpané slu�by nie je mo�né prevádza� do �al�ieho obdobia, alebo si ich neskôr 
nárokova�. Niektoré zo slu�ieb nemusia by� dostupné vo v�etkých krajinách.

SERVICE PACK

Service Pack je vydávaný 1 a� 2 krát ro�ne a obsahuje aktualizácie verzie 
a vylep�enia vrátane nových funkcionalít.

�TOR CAD - GRAITEC s.r.o. - Bratislava / Ko�ice     

CADKON  ACTIVE

LEN S CADKON ACTIVE ZÍSKATE

*Mo�nos� zmeny sa týka iba: z CADKON+ Architecture na CADKON+ MEP a opa�ne; z CADKON Stavebné kon�trukcie na CADKON TZB a opa�ne.

Mo�nos� zmeny profesie pou�ívaného produktu pre rie�enie aktuálnych 
potrieb. Zmena je mo�ná maximálne 1x ro�ne pri výro�í zmluvy a je mo�né 
ju vykona� v rámci rovnakej produktovej rady. *

https://www.facebook.com/CADKONeu-793283710772669/
https://twitter.com/CadkonE
http://www.youtube.com/channel/UC-zpK5qpuY_x11DOxfYHOSg

