
Vaivaton ja edullinen 
MagiCAD-ylläpito
MagiCADin ylläpitosuunnitelmalla lisenssien ja ohjelmistoversioiden päivitys ja hallinnointi on 
vaivatonta. Ylläpidon piiriin kuuluvat asiakkaat saavat MagiCAD-päivitykset automaattisesti heti 
julkaisun yhteydessä. Kun uudet päivitykset ovat saatavilla, asiakas voi valita, mitkä päivitykset 
asentaa ja milloin.

Ylläpito on myös edullisin tapa pitää ohjelmistot ajan tasalla. Kiinteä vuosimaksu tekee 
kustannuksista ennustettavampia ja helpottaa myös budjetointia. 

MagiCAD - Ylläpito

10 syytä investoida MagiCAD-ylläpitosuunnitelmaan

1 . Saat käyttöösi uusimmat suunnitteluominaisuudet 
ensimmäisenä 

Jatkuva tuotekehityksemme pitää MagiCADin ajan tasalla ja 
valmiina vastaamaan uusimpiin vaatimuksiin. Julkaisemme 

vuosittain uuden MagiCAD-version sekä 2-3 merkittävää 
päivitystä, joista jokainen tuo mukanaan uusia älykkäitä ja aikaa 

säästäviä ominaisuuksia sekä muita parannuksia.

3. MagiCAD-tuen palvelut 
Ylläpitosuunnitelma tarjoaa My MagiCAD -asiakasportaalin 

tukisisällön käyttöösi. Lisäksi teknisen tukemme palvelunumero 
06001 7373 (2.44 €/min + pvm/mpm) palvelee sinua arkipäivisin 

klo 08:00-16:00 kaikissa MagiCAD-ohjelmiston käyttöön, 
asennukseen ja lisenssien aktivointiin liittyvissä asioissa.  

Lue lisää: www.magicad.com/fi/tuki 

5. Alan johtavat yritykset valitsevat MagiCAD-ylläpidon 
Alan johtavat suunnittelutoimistot ja rakennuttajat yli 80 

maassa ovat valinneet MagiCAD-ylläpidon pysyäkseen mukana 
talotekniikkasuunnittelun kehityksen terävimmässä kärjessä.

2. Aiempien versioiden tuki 
Ylläpitosuunnitelma kattaa myös täyden tuen aikaisemmille 

ohjelmistoversioille, jolloin voit päivittää ohjelmistosi 
sitten kun se sopii sinulle parhaiten. Tekninen 

tukemme on käytettävissäsi, mikäli tarvitset apua 
lisenssinhallintakysymyksissä.

4. Valitse vapaasti, mitä ohjelmaversiota käytät
Projektit voivat tuoda eteen tilanteita, jolloin on tarvetta 

käyttää vanhempia ohjelmistoversioita. Ylläpitosuunnitelma 
tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden ladata ja asentaa myös 

vanhempia MagiCAD-versioita portaalistamme.

6. Päivitä ohjelmasi kun sinulle sopii
Ylläpitosuunnitelman piiriin kuuluvat asiakkaat saavat 

ilmoituksen uusista MagiCAD-versioista heti, kun ne ovat 
saatavilla. Voit ottaa uuden version käyttöösi välittömästi tai 

myöhemmin oman aikataulusi mukaisesti. 



OLE ENSIMMÄISTEN JOUKOSSA HYÖTYMÄSSÄ 
UUSISTA INNOVAATIOISTAMME
Investoimme vahvasti tuotekehitykseen ja 
ylläpitoasiakkaanamme hyödyt näistä investoinneista 
aina ensimmäisenä. Ylläpitosuunnitelma antaa 
sinun keskittyä olennaiseen: suunnittelutyöhön ja 
päivittäiseen liiketoimintaan.

KUINKA HANKKIA YLLÄPITOSUUNNITELMA?
• Ylläpitosuunnitelma voidaan tehdä uuden lisenssin 

hankinnan tai ohjelmapäivityksen yhteydessä
• Ylläpitosuunnitelma voidaan tehdä yhdeksi, kahdeksi 

tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan, jolloin kahden ja 
kolmen vuoden suunnitelmat alennuksin. 

• Ota yhteyttä MagiCAD-myyntiin ja pyydä tarjous!

Progman kehittää ohjelmistoja ja palve-
luita rakennusteollisuuden tarpeisiin. 
Suosittu MagiCAD-ohjelmistomme 
Revitille ja AutoCADille on johtava 
tietomallinnusratkaisu LVIS-suunnitteluun 
Pohjoismaissa, Venäjällä ja Kiinassa. 

Lisäksi uusi verkkopohjainen LVIS-
tietomallikirjastomme MagiCloud 
mahdollistaa yli miljoonan 3D-talotek-
niikkatuotteen selaamisen johtavilta 
kansainvälisiltä laitevalmistajilta. 

Jokainen tuote MagiCloudissa sisältää 
tarkat mitat ja kattavan teknisen 
tuotetiedon laskentoja varten.

Yli 35 vuoden kokemuksella  
talotekniikka-alan ohjelmistokehittäjänä 
Progman ja yli sadasta asialleen 
omistautuneesta ohjelmistoalan 
ammattilaisesta koostuva tiimimme 
tarjoavat asiakkaillemme älykkäitä 
ratkaisuja, jotka tekevät päivittäisestä 
suunnittelutyöstä helpompaa, 

nopeampaa ja kannattavampaa. 
Tuotteemme kehitetään kahdessa 
toimipisteessä Suomessa ja niitä 
myydään 80 eri maahan. Progman 
kuuluu kansainväliseen Glodon Group-
konserniin.
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7. Budjetointi on helppoa 
Ylläpitosuunnitelma helpottaa budjetointia, sillä kiinteät 

vuosittaiset kustannukset ovat helposti ennustettavissa eikä 
yllätyksiä tule. Ylläpitosuunnitelma on myös kustannustehokkain 

tapa pitää MagiCAD-ohjelmistosi ajan tasalla.

9. Ilmoitukset tietokantoihin lisätyistä tuoteuutuuksista 
MagiCADin tuotetietokanta laajenee jatkuvasti ja uudet 

tietokannat ovat vapaasti saatavilla portaalissamme. 
Automaattinen ilmoitustoiminto “Product News Notifications” 
ilmoittaa sinulle, kun uusia tietokantoja on saatavilla, joten voit 

hyödyntää viimeisimmät päivitykset välittömästi.  

8. Pienentää ylläpidon kustannuksia 
Ylläpitosuunitelma on aina edullisempi ratkaisu kuin erillisten 
päivitysten hankkiminen. Ylläpitosuunnitelma voidaan tehdä 
yhdeksi, kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kahden ja 

kolmen vuoden suunnitelmissa huomioidaan lisäalennus.  

10. Lähes jokainen asiakas uusii ylläpitosuunnitelmansa
Ylläpito on edullisin tapa varmistaa, että ohjelmistosi on ajan tasalla 
ja voit hyödyntää viimeisimpiä suunnitteluominaisuuksia. Ylläpito 

myös säästää merkittävästi aikaa lisenssien ja ohjelmistoversioiden 
hallinnoinnista. Mm. näiden etujen ansiosta 99% asiakkaistamme 

uusii ylläpitosuunnitelmansa vuosi toisensa jälkeen.


