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Apoio técnico
no software
à unidade de hora

Modalidade de apoio a vulso. Caso não
seja Cliente Bit+, poderá recorrer ao
suporte da Bitmind, cuja modalidade
de pagamento é à hora.*

Packages

(Consulte a lista
atualizada em
bitmind.com/packages)
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Em upgrade do software ou
aquisição de novos módulos

Bit Tools:
-Texture
- Decor
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A leitura destas informações não
dispensa a consulta dos termos e
condições de prestação
de serviços da Bitmind em
www.bitmind.com
E. comercial@bitmind.com
T. 255 878 140
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Podem ser usadas na:
- resolução de dúvidas de utilização no software;
- configuração de aplicações Bitmind;
- instalação de novas máquinas ou links
(mediante compra de pós-processadores)
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* Apenas é possível prestar apoio na
versão mais recente do software e na
imediatamente anterior.

Atualização do software
para a versão mais recente
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A modalidade de
Atualizações e Cliente BIT+,
requerem um contrato de
suporte técnico anual, que
lhe permite tirar a máxima
rentabilidade dos seus
equipamentos, juntando o
melhor de todas as novas
funcionalidades, às
competências de utilização.
Estes serviços só estão
disponíveis para clientes da
Bitmind que possuam
licenças válidas do
ALPHACAM, CABINET VISION
e/ou RADAN. É um serviço
renovável anualmente
sujeito a confirmação.

Horas definidas para apoio ao cliente*.
Pacotes disponíveis:
8 h | 16h | 24h | 32h | 40h | 48h

Garantia de funcionamento e estabilidade do software

Equ

Serviços Bitmind

Em aquisição de formação

É um serviço premium da Bitmind que
consiste em programação à medida. Caso
surjam necessidades específicas de desenvolvimento, a Bitmind está apta a desenvolver e
a adaptar o software à realidade do cliente.

