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u Hiệu suất hệ thống hoạt động với khả năng tốt nhất

u Nâng cấp phần mềm thay vì phần cứng đắt tiền

u Các bản cập nhật thường xuyên

Với các bản cập nhật phần mềm thường xuyên, Hệ Thống
Hội Thảo DICENTIS phát triển cùng bạn, đảm bảo chức
năng hoạt động tốt nhất có thể. Hệ thống bao gồm phần
mềm đặt chỗ và hệ thống được cấp phép cũng như các
cập nhật tính tương thích của bên thứ ba.
Nếu các môđun phần mềm DICENTIS được thêm vào
khoảng thời gian sau đó, SMA có thể được nâng cấp,
nhờ vậy, các môđun này cũng được cập nhật.
SMA miễn phí cho năm đầu tiên sau khi kích hoạt Hệ
Thống DICENTIS.
Để bảo trì phần mềm hệ thống DICENTIS, chúng tôi có
sẵn các Thỏa Thuận Bảo Trì Phần Mềm (SMA) cho một,
hai hoặc năm năm.

Thông tin Đặt hàng

Thỏa thuận bảo trì phần mềm DICENTIS 1 năm
Thỏa Thuận Bảo Trì Phần Mềm DICENTIS cho một năm
tiếp theo. Thỏa thuận này bao gồm các bản nâng cấp
phần mềm hệ thống và đặt chỗ được cấp phép, cũng như
các cập nhật tính tương thích của bên thứ ba.
Số đặt hàng DCNM-1SMA

Thỏa thuận bảo trì phần mềm DICENTIS 2 năm
Thỏa Thuận Bảo Trì Phần Mềm DICENTIS cho hai năm
tiếp theo. Thỏa thuận này bao gồm các bản nâng cấp
phần mềm hệ thống và đặt chỗ được cấp phép, cũng như
các cập nhật tính tương thích của bên thứ ba.
Số đặt hàng DCNM-2SMA

Thỏa thuận bảo trì phần mềm DICENTIS 5 năm
Thỏa Thuận Bảo Trì Phần Mềm DICENTIS cho năm năm
tiếp theo. Thỏa thuận này bao gồm các bản nâng cấp
phần mềm hệ thống và đặt chỗ được cấp phép, cũng như
các cập nhật tính tương thích của bên thứ ba.
Số đặt hàng DCNM-5SMA

Thỏa thuận bảo trì phần mềm DICENTIS mở rộng
Thỏa Thuận Bảo Trì Phần mềm DICENTIS Mở Rộng để mở
rộng SMA hiện có với các môđun phần mềm mới.
Số đặt hàng DCNM-XSMA

 


