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Szanowni Państwo! 

 
WASZA  SZKOŁA  JEST  UŻYTKOWNIKIEM 

pakietu edukacyjnego  CAD-Edukacja* (Solid Edge 19), 
które weszło do szkół w 2007 roku. 

 
Pojawiła się nowa wersja programu Solid Edge 2013 ST.  

Sugerujemy Państwu uaktualnienie Zestawu CAD-edukacja. 

Dlaczego należy uaktualnić oprogramowanie  przed  30 grudnia 2012 : 

♦ Ustalona przez producenta cena jest znacznie obniżoną ceną promocyjną, (dotychczasowa cena 
to 3990 zł) aktualną do końca 2012 roku  

♦ użytkowanie nowej wersji Solid Edge uprawnia do dalszych aktualizacji (w tym bezpłatnych 
aktualizacji – do tej pory dwukrotnie uaktualnialiśmy oprogramowanie bezpłatnie) 

♦ nowa wersja Zestawu CAD-edukacja  współpracuje  z  Windows 7  (32 i 64 bity),  VISTA  i  XP  i  jest 
identyczna z dostarczaną do przemysłu  pełną wersją Solid Edge ST5  
(UWAGA: dla Windows 7 i Vista załączamy Solid Edge ST5, dla Windows XP załączamy Solid Edge ST4) 

♦ nauczanie z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM starszego niż około 3 lata nie pozwala 
na zgodne z oczekiwaniami ucznia i pracodawcy kształcenie  (oprogramowanie grupy CAM/CAM 
jest jednymi z najszybciej rozwijających się na rynku) 

♦ wraz z oprogramowaniem otrzymują Państwo podręcznik wydany w 2012 roku Solid Edge 
wydawnictwa CAMDivision, dedykowany do nowej wersji oprogramowania 

 
Bliższe informacje na temat nowej wersji  CAD - edukacja można znaleźć  
w  załączonej ulotce    Co nowego    oraz    na stronie   www.zero.waw.pl. 

Teraz CAD-edukacja występuje jako licencja: 

- 10 stanowiskowa w cenie 1990 zł brutto  
- 20 stanowiskowa w cenie 2390 zł brutto 

Nawet niewielkie środki finansowe mogą stać się np. pierwszą ratą zapłaty  
za oprogramowanie. Resztę kwoty odroczymy lub rozłożymy na raty. 

*  CAD-edukacja (Solid Egde) – pozwala tworzyć trójwymiarowy model 3D gotowego zespołu  
 oraz wchodzących w jego skład detali. Umożliwia analizę współzależności geometrycznych, 
analizęi symulowanie ruchów. Generuje dokumentację rysunkową, tworzy wizualizacje. 

Solid Edge  stał się  standardem edukacyjnym w polskim szkolnictwie  
technicznym.     Używa go ponad 75% szkół technicznych w Polsce. 
 

Z poważaniem 
Andrzej Leks 



 
Z A M Ó W I E N I E  

Potwierdzam chęć  otrzymania Zestawu CAD-edukacja (Solid Edge 2013)  

Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów oprogramowania  
  -  w kwocie 1990 zł  brutto - za wersję dla 10 stanowisk 
   -  w kwocie 2390 zł  brutto - za wersję dla 20 stanowisk 
 (płatność odbędzie się  na podstawie załączonej do przesyłki  faktury VAT). 
 

…………………………………………………..  …………………………  ……………………….. 
Nazwa Szkoły      Imię i nazwisko    Podpis 
 
 

A N K I E T A  
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól. 

1. Czy szkoła posiada obrabiarki?   TAK   NIE 
Jeśli TAK prosimy o wypełnienie poniższej tabelki: 

Rodzaj maszyny Producent i typ Sterowanie 

PRZYKŁAD EMCO 55 SINUMERIK 810D 

Tokarka 1   

Tokarka 2   

Frezarka / Centrum   

Frezarka / Centrum   
 

2. Czy jesteście Państwo zainteresowani odpłatnymi kursami z zakresu 
CAD/CAM/CNC? 

CAD – Solid Edge ST     TAK   NIE 

CAM – EdgeCAM      TAK   NIE 

CNC – ZERO-OSN     TAK   NIE 
 

3. Czy szkoła posiada oprogramowanie z zakresu mechatroniki? 

Pneumatyka/Hydraulika – FluidSIM  TAK   NIE 

Inne        TAK   NIE 
 

4. Czy jesteście Państwo zainteresowani odpłatnymi kursami z zakresu 
mechatroniki? 

Oprogramowanie FluidSIM    TAK   NIE 


