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Co je technická podpora?

Technická podpora 3E Praha Engineering a.s. poskytuje profesionální přístup při otázkách 
k produktovým funkcím, instalacím a řešení problémů týkající se softwarů, které 3E Praha 
Engineering a.s. nabízí. Technická podpora je zajišťována vyškolenými certifikovanými 
technickými pracovníky, specializující se na různé oblasti strojírenství. S technickou 
podporou je možné spojit se telefonicky či elektronicky a v případě nutnosti je možné 
domluvit osobní setkání.

Komu je technická podpora určena?

Technická podpora je určena především zákazníkům společnosti 3E Praha Engineering 
a.s. s platnou údržbou nebo 3E Servisem. Těmto zákazníkům poskytujeme podporu 
prioritně, tedy v co možná nejkratším čase a to průměrně do dvou hodin od zadání 
dotazu. Platná údržba dále zajišťuje přístup k nejnovějším aktualizacím softwaru, přístup 
na zákaznický portál, zvýhodněné ceny na školení či akce pořádající firmou
3E Praha Engineering a.s.

Rádi samozřejmě poradíme i zákazníkům bez platné údržby. V takovém případě 
se nejčastěji jedná především o dotazy spojené s instalací či licencováním softwaru.

*Doba odezvy udává, do kdy bude zákazník informován o začátku řešení jeho požadavku. 

  Doba odezvy se počítá jen v pracovní době technické podpory.

S  PLACENOU ÚDRŽBOU S PLACENÝM  3E 
SERVISEM BEZ PLACENÉ SLUŽBY

Nové verze a Service 
Packety X

Hotline -  Telefon X X

Hotline  - Skype X X

Hotline  - Team Viewer X X

Hotline  - E-mail X X X

Hotline  - Online formulář X X X

Doba odezvy* 2 hod 4 hod 3 dny

Podpora poskytována 
pro verze bez omezení bez omezení Aktuální +

dvě předchozí
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Údržba software

S předplacenou údržbou získá zákazník přístup k novým verzím softwaru, servisním 
balíčkům a zdrojům s přidanou hodnotou (přístupy na portály, certifikace, atd.), 
které poskytuje přímo výrobce software a dále pak možnost čerpat výhody neomezené 
technické podpory poskytované naší společností.

3E Servis

3E Servis představu alternativní řešení pro zákazníky, kteří chtějí čerpat výhody 
neomezené technické podpory, ale nevyžadují upgrady a aktualizace software. 3E 
Servis je časově omezená služba, kterou lze zakoupit vždy dvanáct měsíců a je možné ji 
kdykoliv a za stejných podmínek i prodloužit. 

Na co vše mám v rámci technické podpory nárok?

S placenou údržbou:

- Nejnovější aktualizace
- Plný přístup na zákaznický portál SOLIDWORKS
- Hotline pomoc (online formulář, telefon, e-mail)
- Odborné konzultace
- Zákaznické ceny od 3E Praha Engineering a.s.

Bez placené údržby:

- Hotline pomoc v omezeném rozsahu (online formulář, e-mail)

S platnou údržbou má Vaše společnost přístup k hodnotným aktualizacím softwaru 
a novým verzím. Váš software bude tak obsahovat vždy nejnovější funkce a vylepšení, 
která zvyšují efektivitu a výrazně usnadňují práci. Pomocí plného přístupu na zákaznický 
portál SOLIDWORKS lze pak stahovat instalační data, získat přístup ke znalostní bázi 
SOLIDWORKS, pouštět si archivované webové semináře, sledovat výuková videa a mnoho 
dalšího.

S čím vším Vám naši technici pomůžou?

- Konzultace a řešení problémů s instalací produktů
- Řešení potíží s licencováním
- Řešení problémů s daty a produkty
- Implementace produktů
- Konzultace a doporučení ohledně hardwaru
- Překlad souborů do jiného formátu
- Poskytnutí instalací

Jak se s technickou podporou spojit?

- Prostřednictvím online webového formuláře
- Telefonicky na čísle 266 313 548
- E-mailem na adrese podpora@3epraha.cz
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Systémové požadavky SOLIDWORKS

CAD systém SOLIDWORKS je výhradně určen pro operační systém Microsoft Windows 
64-bit a to aktuálně pro verze Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10. Operační systém 
musí mít nainstalován Internet Explorer 11 a Microsoft Office 2010 nebo novější. Systém 
SOLIDWORKS také podporuje vybraná virtuální prostředí a většinu antivirových programů. 
Bližší přehled systémových požadavků lze nalézt na stránkách
http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html

Doporučená hardwarová specifikace není blíže určena, jelikož systém SOLIDWORKS je 
kompatibilní s počítačovými sestavami a notebooky určené pro pracovní využití. Pro 
správný chod CAD systému je pouze nutné, aby tyto stanice obsahovaly certifikovanou 
grafickou kartu a to nejčastěji grafickou kartu z řady NVIDIA Quadro nebo ATI FirePro. 
Podrobnější seznam podporovaných grafických karet a certifikovaných grafických 
ovladačů pro SOLIDWORKS lze nalézt na stránkách
http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html

Instalace a licencování SOLIDWORKS

Pro instalaci SOLIDWORKS vždy doporučujeme použít nejnovější verzi a nejnovější 
Service Pack. Tyto instalační data můžete stáhnout ze zákaznického portálu SOLIDWORKS 
nebo se obraťte na technickou podporu, kde Vám je rádi poskytneme. Pro instalaci pak 
potřebujete už jen své licenční číslo SOLIDWORKS. Aktivace vaší licence proběhne při 
prvním spuštění systému SOLIDWORKS a licence se sváže s Vaším počítačem. Jestliže 
by pak mělo dojít ke změně hardwaru či přeinstalování CAD systému SOLIDWORKS nebo 
operačního systému Windows, vždy doporučujeme před takovouto operací odevzdat 
licenci SOLIDWORKS. Odevzdání licence lze nalézt v hlavním menu v SOLIDWORKS pod 
položkou Nápověda -> deaktivovat licence. Pokud byste se přeci jen při instalaci ztratili 
nebo se vyskytly nečekané potíže, neváhejte se obrátit na technickou podporu, kde Vám 
vždy rádi pomůžeme.

Systémové požadavky CAMWorks

CAM systém CAMWORKS je výhradně určen pro operační systém Microsoft Windows 
64-bit a to aktuálně pro verze Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10. Operační 
systém musí mít nainstalován Internet Explorer 11 a Microsoft Office 2010 nebo novější. 
Systém CAMWORKS vyžaduje ke svému spuštění instalaci CAD systému SOLIDWORKS viz 
odstavec Systémové požadavky SOLIDWORKS. Bližší přehled systémových požadavků 
lze nalézt na stránkách https://www.camworks.com/customer-support/system-
requirements/

Doporučená hardwarová specifikace není blíže určena, jelikož systém SOLIDWORKS je 
kompatibilní s počítačovými sestavami a notebooky určené pro pracovní využití. Pro 
správný chod CAM systému je pouze nutné, aby tyto stanice obsahovaly certifikovanou 
grafickou kartu a to nejčastěji grafickou kartu z řady NVIDIA Quadro nebo ATI FirePro. 
Podrobnější seznam podporovaných grafických karet a certifikovaných grafických 
ovladačů pro CAMWORKS lze nalézt na stránkách
http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html

Příručka technické podpory

4www.3epraha.cz

http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html


Instalace a licencování CAMWorks

Před instalací CAM systému CAMWORKS je nejprve nutná instalace CAD systému 
SOLIDWORKS viz odstavec Instalace a licencování SOLIDWORKS a Microsoft Access nebo 
Microsoft Access runtime min. 2010 SP2. Instalační data CAMWORKS a Microsoft Access 
runtime 2010 SP2 můžete stáhnou ze stránek
https://www.camworks.com/customer-support/customer-area/.
Do sekce Customer area je nutné se nejprve zaregistrovat. K registraci je nutný CPD 
kód, který obdržíte o našeho obchodníka. Případně se obraťte na technickou podporu, 
kde Vám data rádi poskytneme. Po instalaci SOLIDWORKS a Microsoft Access runtime 
(Microsoft Access) je možné začít s instalací CAMWORKS. Tu spustíte poklikáním na 
soubor CAMWorks20__x64-SP_.exe. Nyní pokračujte dle instrukcí na obrazovce. 
Ve složce s instalačními daty jsou dostupné *.pdf dokumenty s postupy instalace a 
aktivace produktu. Pokud by se vyskytly nečekané potíže, neváhejte se obrátit na 
technickou podporu, kde Vám vždy rádi pomůžeme.

Systémové požadavky SURFCAM

CAM systém SURFCAM je výhradně určen pro operační systém Microsoft Windows 64-bit 
a to aktuálně pro verze Windows 7, Windows 8.0(8.1) a Windows 10. Operační systém 
musí mít nainstalován Internet Explorer 11 nebo novější. Bližší přehled systémových 
požadavků lze nalézt na stránkách http://www.surfcam.com/systemrequirements 

Doporučená hardwarová specifikace není blíže určena. Pro maximální využití systém 
SURFCAM je vhodné používat počítačové sestavy a notebooky z řad pracovních stanic 
tzv. Workstations. Pro správný chod CAM systému je nutné, aby tyto stanice obsahovaly 
certifikovanou grafickou kartu a to nejčastěji grafickou kartu z řady NVIDIA Quadro nebo 
ATI FirePro. Podrobnější seznam podporovaných grafických karet a certifikovaných 
grafických ovladačů pro SURFCAM lze nalézt na stránkách
http://www.surfcam.com/systemrequirements

Instalace a licencování SURFCAM

Pro instalaci SURFCAM vždy doporučujeme použít nejnovější verzi, kterou máte 
zakoupenou. Tyto instalační data můžete stáhnout ze stránek http://3epraha.cz/ 
nebo se obraťte na technickou podporu, kde Vám je rádi poskytneme. Pro instalaci pak 
potřebujete už jen licenční soubor, který Vám byl zaslán e-mailem. Má příponu *.one. 
Samotnou instalaci SURFCAM spustíte poklikáním na soubor StartHere.hta. Jen takto 
nainstalujete vše potřebné! Nyní pokračujte dle instrukcí na obrazovce. Po instalaci je 
nutná aktivace produktu. V případě, že používáte licenci s USB klíčem, tak klíč vložte 
do USB portu a počkejte na aktualizaci a zavedení ovladačů Windows. Dále poklikejte 
na soubor s licencí (přípona *.one) a licence se zavede. Ve složce s instalačními daty je 
složka HELP, kde jsou dostupné *.pdf dokumenty s postupy instalace a aktivace produktu. 
Pokud byste se přeci jen při instalaci ztratili nebo se vyskytly nečekané potíže, neváhejte 
se obrátit na technickou podporu, kde Vám vždy rádi pomůžeme.
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