Technická podpora AV ENGINEERING, a.s.

Technická podpora k PTC technologiím maximalizuje vaši produktivitu, redukuje rizika, řídí náklady
a optimalizuje výkon softwarových aplikací PTC přesně podle vašich potřeb.
Tým profesionálů, moderní nástroje podpory uživatelů a průběžné zlepšování sw aplikací jsou
hlavními pilíři technické podpory, kterou pro své klienty v ČR zajišťuje
AV ENGINEERING, a.s., certifikovaný Maintenance Software Provider.

Technologie

AV ENGINEERING, a.s.
PODPORUJEME ROZVOJ ZNALOSTÍ VAŠEHO TÝMU.

Tým

Nástroje

Odborné konzultace
Při poskytování odborných konzultací vycházíme z našich dlouhodobých zkušeností při řešení
významných vývojových projektů v automotive, kolejové technice, těžkém průmyslu a dalších
oborech.
Zaměřujeme se na:

Profesionální tým
Technickou podporu poskytuje vysoce kvalifikovaný tým specialistů. Jejich odbornost a kvalifikace je rozvíjena díky
systematickému vzdělávání v oblasti technických věd, komunikačních dovedností a v používání softwarových aplikací PTC.
Tým technické podpory je pravidelně certifikován společností PTC, což uživatelům garantuje technickou podporu
nejvyšší kvality.

VÝROBEK – Optimalizace výrobku z pohledu designu, struktury, funkce, variant, kvality a nákladů.
PROCES – Optimalizace vývojového procesu s důrazem na efektivitu (automatizace rutinních činností,
eliminace neproduktivních činností, standardizace pracovních metod a postupů, distribuce
vývojových činností)
TECHNOLOGIE - Využívání vývojových CAD/CAE/CAM technologií v konkrétních podmínkách výrobních
organizací (výběr vhodných sw aplikací, standardizace nastavení a pracovního prostředí,
využitelnost nových vývojových metod, integrace CAD/CAE/CAE systémů do podnikové IT
infrastruktury apod.)

Technologie
Vývoj softwarových aplikací je kontinuální proces. Společnost PTC, výrobce PTC Creo, PTC Windchill, PTC Mathcad a PTC
Arbortext, vydává každoročně řadu nových verzí těchto programů, v rámci kterých přináší nové moduly, funkce, inovace
a opravy případných chyb. Naši specialisté v technické podpoře pro vás ověřují a testují tyto nové verze a lokalizují je do
českých podmínek. Pomohou vám naplánovat přechod na nové verze, vybrat vhodné subverze a doporučí vám vhodný
hardware pro maximální výkon. Společně s vámi a vám na míru připraví optimální plán přechodu včetně vzdělávacího
plánu.

LIDÉ – podpora řízení a rozvoje znalostí ve vývojovém týmu se zaměřením výrobek, vývojový proces a
používané technologie.

Odborná školení k softwarovým technologiím PTC
ŠKOLENÍ Á LÁ CARTE (z katalogu školení) — Certifikovaní lektoři, speciální sw licence pro školení,
vzdělávací centra Zlín, Chrudim, Plzeň. Školení s vyloučením třetích osob.

Nástroje
K hlavním a velmi efektivním nástrojům technické podpory patří poradenská služba HOT-LINE, kterou poskytuje
AV ENGINEERING, a.s. v českém jazyce. Tato služba je uživatelům k dispozici v režimu 5 dnů x 8 hodin prostřednictvím
speciální telefonní linky. Své dotazy mohou navíc položit také prostřednictvím webového portálu AVENG.cz a/nebo zaslat
emailem na adresu support@aveng.cz. Navíc mají uživatelé k dispozici přístup do databáze často kladených dotazů (FAQ)
na portálu www.aveng.cz. Prostřednictvím web stránek autora PTC dále mohou administrátoři stahovat aktuální verze a
subverze software, řídit konfigurace software, konfigurovat a ladit hardware a tak zajistit maximální výkon
infrastruktury. Další elektronická podpora uživatelů PTC technologií je k dispozici uvnitř jednotlivých PTC aplikací, na
sociálních sítích a podobně. Více informací naleznete na druhé straně.
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SYSTEMATICKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM — společná definice požadovaných znalostních cílů uživatelů,
znalostní audit se zaměřením na danou oblast, návrh vzdělávacího plánu a časové osy, realizace
vzdělávacího programu podle schváleného plánu, ověření dosažených znalostí.
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Tel.: +420 576 000 111, www.aveng.cz

Elektronická podpora k PTC produktům
Kalendář s PTC free webcasty a webcasty pro uživatele s aktivním Maintenance
Uživatel může filtrovat webcasty, který jej zajímá,
např. práce s rozsáhlými sestavami. Po registraci
obdrží pozvánku emailem s připomínkou do MS
Outlook
http://www.ptc.com/appserver/wcms/events/
calendar.jsp

Portál AV ENGINEERING, a.s.
(informace pro uživatele s aktivní službou Maintenance). Tipy/Triky, stažení
software a aktualizací, zadání hotline
dotazů
http://www.aveng.cz/support.aspx

PTC stránka s tutoriály
http://www.ptc.com/products/tutorials/index.htm
PTC University Learning Exchange
(free PTC video tutoriály ke všem PTC
produktům. Nutno být registrován).
http://learningexchange.ptc.com/
PTC Community (sekce v češtině). Po
zaregistrování je možno se do skupiny
přihlásit dostávat emailem informace
o aktivitách, psát komentáře, přidávat
obrázky, videa, … PTC Communities
rovněž obsahuje stránky kde uživatelé
mohou přidávat oficiální podněty na
zlepšení PTC produktů a o podnětech
může rovněž hlasovat
http://communities.ptc.com/groups/
hezky-cesky
YouTube PTC
http://www.youtube.com/ptcstudio

YouTube
Úvodní stránka PTC Creo Parametric pokud je používána standardní konfigurace
PTC. Creo Parametric Kromě jiného obsahuje videotutoriály tříděné pro nového, či
stávajícího uživatele PTC.
http://www.ptc.com/community/creo2/
index.htm
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http://www.youtube.com/74Radovan
Návod jak používat aplikaci Learning Connector
(nápověda pro zvolenou pracovní oblast v PTC
Creo Parametric + online filtr řešených dotazů
k dané problematice.)
http://learningexchange.ptc.com/tutorial/2073/
learning-connector-introduction
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