Med MagiCAD Maintenance
har du allt du behöver
Med MagiCAD Maintenance får man automatiskt alla uppdateringar av MagiCAD direkt när de
publiceras. Maintenance är därför det mest kostnadseffektiva sättet att hantera och uppdatera licenser
och programversioner i en organisation. När nya uppdateringar finns tillgängliga väljer kunden vilka
uppdateringar som ska installeras och när det ska göras.
Du tecknar MagiCAD Maintenance-avtal till lägre pris än vad det skulle kosta att beställa samma
uppgraderingar var för sig. Även budgeteringen underlättas eftersom kostnaden är fast under avtalstiden.

6 anledningar till varför du bör teckna MagiCAD Maintenance-avtal
1. Omedelbar tillgång till de senaste funktionerna

Våra produktutvecklare ser till att den programvara
du använder alltid är aktuell. En gång om året släpper
vi en ny version för våra prenumeranter, fullmatad
med förbättringar och nya smarta och tidsbesparande
funktioner. Du kan uppgradera på en gång eller senare,
beroende på vad som passar dig bäst.

3. Friheten att välja äldre versioner

Ibland kan projektgruppen bestämma att äldre programvaruversioner ska användas i ett projekt. För att underlätta detta
ger vi våra användare möjlighet att hämta och installera äldre
MagiCAD-versioner från vår produktportal online.

5. Håll kostnaderna nere och håll dig uppdaterad

MagiCAD Maintenance är alltid mer kostnadseffektivt än
att köpa separata uppgraderingar. Maintenance-avtal kan
tecknas på ett, två eller tre år. Med fleråriga avtal får kunderna
ytterligare rabatter och kan vara säkra på att alltid ha de
senaste verktygen och uppdateringarna till hands.

2. Spara pengar & tid som annars ägnas åt
systemadministration
Med MagiCAD Maintenance kan du fokusera på
den löpande verksamheten och skapa enastående
projekteringslösningar. Dessutom kan du alltid lita på
att dina verktyg är uppdaterade. Därför förnyar 99 %
av våra kunder sina Maintenance-avtal år efter år.

4. Budgeteringen förenklas

Er långsiktiga budgetering blir enklare eftersom kostnaden
är fast under avtalstiden. MagiCAD Maintenance är det mest
kostnadseffektiva sättet att se till att dina MagiCAD-verktyg är
uppdaterade med den allra senaste marknadsledande tekniken.

6. Meddelanden om produktnyheter
informerar dig om uppdateringar

Nya produktversioner är tillgängliga via vår produktportal online.
Via automatiska meddelanden i MagiCAD om produktnyheter
blir du informerad när nya databaser är tillgängliga så att du
direkt kan dra nytta av varje ny uppdatering.

MARKNADSLEDANDE FÖRETAG VÄLJER ATT TECKNA MAGICAD MAINTENANCE-AVTAL
Marknadsledande teknikföretag och underleverantörer i över 50 länder världen över använder sig av
MagiCAD Maintenance för att hålla sig uppdaterade med det allra senaste inom projektering.
VI HJÄLPER DIG ATT KOMMA IGÅNG
Vi har över 30 års erfarenhet av branschen. Våra engagerade tekniska specialister, med stor erfarenhet och
bakgrund inom El- och VVS-teknik och byggnation. De finns här för att se till att att du kommer igång med
MagiCAD och att ditt program fungerar smidigt och effektivt.
Vår support-policy för tidigare versioner omfattar support tills du känner dig redo att uppdatera till den
senaste versionen. Våra tekniska experter guidar dig genom licenshanteringsprocessen efter dina behov.
HUR GÖR MAN OM MAN VILL TECKNA MAGICAD MAINTENANCE?
• Beställ MagiCAD Maintenance i samband med att du uppgraderar eller köper en ny licens.
• Ett Maintenance-avtal kan tecknas för ett, två eller tre år i taget, med rabatt för två- och treårsavtal.
• Kontakta oss för offert.

OM MAGICAD
Med de senaste banbrytande verktygen
och teknologierna är MagiCADs
uppdrag att utveckla ledande
programvarulösningar för byggbranschen
i Europa, Kina och Ryssland. Det gör
vi genom att skapa mervärde för våra
kunder med produkter och tjänster
som fortsätter att överträffa deras
förväntningar.
MagiCAD Group AB är ett dotterbolag
till MagiCAD Group Oy som är ett finskt

programvaruföretag med över 30 års
erfarenhet av att utveckla lösningar för
installationsbranschen. Sedan 2014 är
MagiCAD Group en del av Glodon Group,
ett ledande programvaruföretag inom
bygg i Kina.

värme, kyla, sprinklersystem, el- och
telekonstruktioner samt geometriska
byggnadsmodeller i 2D och 3D. MagiCAD
Group AB ansvarar för försäljning,
utbildning och support av MagiCAD i
Sverige.

Vi är specialiserade på utveckling av
programvaror för installationsbranschen.
Vår huvudprodukt är programvaran
MagiCAD, Nordens ledande applikation
för att rita och projektera ventilation,

KONTAKT
Tel. 0771-22 32 66
kontakt@magicad.se
www.magicad.se

