Certificações gratuitas SOLIDWORKS para clientes com assinatura ativa:
A assinatura do SOLIDWORKS fornece muitos benefícios de valor agregado,
incluindo acesso a service packs, suporte técnico e outras coisas. Outro
benefício de valor agregado é o acesso a exames de certificação.
Os vouchers podem ser solicitados duas vezes por ano - um no primeiro
semestre e outro no segundo semestre de cada ano.
Para obter os vouchers gratuitos, você precisará de um ID do SOLIDWORKS
registrado com uma licença do SOLIDWORKS com serviço de assinatura ativo.
*Observe que esta oferta é válida apenas para clientes comerciais do
SOLIDWORKS.
Benefícios:
Com as certificações o usuário pode melhorar seu currículo, mostrando suas
competências no software e testando os seus conhecimentos.
Para as empresas, ganharão maior confiança de seus clientes com uma equipe
certificada, tendo maior competitividade no mercado.
A Dassault Systemes SOLIDWORKS Disponibiliza uma grade com diversos
exames, veja mais no Catálogo de Certificações:

Notas: Se você estiver usando uma licença em rede, poderá resgatar os
vouchers igual ao número de usuários do SOLIDWORKS que você possui na sua
licença. Entretanto, cada resgate precisará ser completado por um usuário
diferente,com um ID SOLIDWORKS diferente.

Como obter a prova:
Cada usuário que for fazer a prova precisa ter um login do VirtualTester.
Essa é uma conta diferente do seu ID do SOLIDWORKS.
1. Visite https://3DEXPERIENCE.VirtualTester.com
2. Faça login na sua conta de certificação 3DEXPERIENCE ou crie uma nova conta
usando o botão de login no canto superior direito da página.

3. Clique na guia de resgate($) encontrada no painel de navegação esquerdo.

4. Siga as instruções que incluirão o logon no seu SOLIDWORKS ID até que você
receba seus códigos promocionais.
Clique aqui para ver o procedimento de como criar um ID Solidworks. Também
pode ser necessário registrar seu número de série no Portal do Cliente, clique
aqui para saber como.
Observe que você não precisa capturar a tela ou anotar os códigos.
Sempre que você revisitar a guia de resgate ($), seus comprovantes ativos serão
listados até expirar.
Para resgatar códigos adicionais com um ID do SOLIDWORKS diferente, no
MESMO computador, siga estes passos adicionais:
1. Visite https://my.solidworks.com/#General
2. Clique no link Login no canto superior direito da página
3. Você verá o ID do SOLIDWORKS anterior agora já logado. Clique no ícone Nome
do ID do SOLIDWORKS no canto superior direito e clique em Logoff no menu
suspenso.
Executar essas etapas adicionais garantirá que você esteja desconectado
corretamente do seu ID do SOLIDWORKS para que você possa resgatar mais
vouchers com um ID do SOLIDWORKS diferente.
Como posso me preparar para as provas?
No 3DExperience Certification Center é possível baixar o aplicativo Tangix
TesterPRO Client, que é usado para fazer os exames e provas preparatórias.

Nele, além de inserir os Vouchers para as provas é possível realizar também
exemplos dos exames, que são provas preparatórias.
Esses exemplos também podem ser achados dentro dos tópicos das provas, no
Catálogo de Certificações, em PDF.

Mais informações sobre certificações gratuitas em:

https://www.solidworks.com/sw/support/subscription/Certification_Offers.html

Qualquer dúvida entre em contato com nossa equipe!

