
Při výběru programovacího CAM systému jste hledali špičkový CAM produkt za rozumnou cenu, umožňující i vlastní 
tvorbu výkresů, kvalitní technickou podporu dodavatele a rychlou implementaci do vašeho výrobního procesu.

To byly důvody pro volbu GibbsCAM programovacího systému (v CZ od roku 1995 a SK od roku 1996) dodávaného
společností technology-support s.r.o.

CAD/CAM software GibbsCAM je produkt vhodný pro uživatele, kteří potřebují připravovat NC programy pro své
CNC obráběcí stroje a hledají software, jenž bude spolehlivý a jednoduchý. Všechny produkty se značkou GibbsCAM
jsou vytvářeny lidmi, kteří NC obrábění sami rozumějí. 

Roční aktualizační servis – maintenance – vám zaručuje, že budete pracovat stále s nejnovějšími technologiemi
a poznatky z oblasti CAM programovacích systémů bez nutnosti dalších zbytečných investic, a to i v případě rozšiřování
vaší výroby dalšími technologiemi CNC obrábění. 

Plánujme vaše potřeby společně!
Naším cílem je být vždy nablízku, když právě potřebujete pomoc.
Děkujeme, že s námi obrábíte!

technology-support s.r.o.
Dusíkova 1597/19, 162 00 Praha 6, tel./fax:  +420 235 355 377/8 mobil: +420 603 114 182 e-mail: podpora@t-support.cz, 
www.t-support.cz

CAD/CAM software pro produkční obrábění, tvarové nástroje, knihovna technologických procesů, CNC obráběcí stroje, 

soustružnicko-frézovací operace, Volumill, postprocesory a jejich implementace, Profiler, editor NC programů, 

správce děr, seřizovací listy, přítel na telefonu, podpora soustružnických cyklů, gibbscam.cz

ROČNÍ AKTUALIZAČNÍ SERVIS, MAINTENANCE

zákazník s platným 
aktualizačním servisem

zákazník bez platného
aktualizačního servisu

aktualizace stávající verze za použití serveru www.t-support.cz včetně poskytnutí práv 
k užívání takto aktualizovaných verzí – tzv. update ANO NE

nárok na 20% slevu z libovolného rozšiřujícího modulu GibbsCAM – tzv. upgrade ANO NE

dílčí personifikace stávajících postprocesorů ANO NE

jeden den školení ročně zdarma ve školicích prostorách dodavatele pro 1 účastníka
(na jednu licenci vlastněnou uživatelem) ANO NE

nárok na 40% slevu na školení spojená se software GibbsCAM ANO NE

prioritní technická podpora prostřednictvím telefonátu, e-mailu nebo vzdálené plochy 
v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin ANO NE

nárok na 40% slevu na služby dodavatele dle platného ceníku služeb ANO NE

vstup zdarma na pořádané semináře dodavatele, a to pro 2 osoby
(na jednu licenci vlastněnou uživatelem) ANO NE

na vyžádání zdarma zajištění datových převodů většiny dostupných CAD formátů ANO NE

jednou ročně nárok na bezplatnou 30denní zápůjčku jedné licence software GibbsCAM 
(na jednu licenci vlastněnou uživatelem) ANO NE

výměna zničeného, poškozeného HW klíče za manipulační poplatek zakoupení nové licence

výměna odcizeného HW klíče (doloženo policejním protokolem) za manipulační poplatek zakoupení nové licence

archiv občasníku GibbsCAM, postřehy, tipy, triky pro uživatele software GibbsCAM ANO NE

PROČ ROČNÍ AKTUALIZAČNÍ SERVIS, MAINTENANCE? 

mailto:podpora@t-support.cz
http://www.t-support.cz

