
9 BŁĘDÓW 

POPEŁNIANYCH 

PRZY ZAKUPIE 

PROGRAMU CAD 



WSTĘP

Technologie CAD 3D stały się obecnie nieodłącznym elementem procesu tworzenia projektów, mającą

zastosowanie w wielu dziedzinach. Ze względu na dużą konkurencję na rynku, firmy dążą do uproszczenia procesu

od projektu do produkcji. Jeśli jesteś na etapie wyboru lub zmiany oprogramowania CAD 3D to ten poradnik

pozwoli Ci uniknąć błędów związanych z wyborem odpowiedniego systemu.

W poradniku zawarliśmy 9 najczęstszych błędów popełnianych przy zakupie programu CAD oraz przedstawiliśmy

możliwości jak ich uniknąć razem z IRONCAD.



BŁĄD 1: ZAKUP LICENCJI CZASOWEJ ZAMIAST LICENCJI 
WIECZYSTEJ 

Obecnie wśród dystrybutorów systemów CAD wzrasta tendencja do dostarczania rozwiązań z licencją czasową.

Mimo pozornej elastyczności modelu licencjonowania „z miesiąca na miesiąc”, nie jest on

w pełni korzystny dla użytkownika.

Przy zakupie licencji czasowej generujesz ponowne koszty związane z inwestycją w oprogramowanie,

a dodatkowo musisz pamiętać o przedłużeniu działania programu. Gdy tego nie zrobisz, brak aktywnej licencji

może spowodować zastój w wykonywanej pracy, przerwaniu wykonywania ważnych projektów itp.. Sumując

koszty jakie ponosisz np. co rok przez przedłużenie licencji płacisz znacznie więcej niż przy jednorazowym

wydatku zakupu licencji wieczystej.

IRONCAD wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, oferując licencję bezterminową. Podstawowym

argumentem jest w tym przypadku oszczędność. Firma płaci za licencję tylko raz i nie musi finansować jej

utrzymania. W przypadku IRONCAD nie ma obowiązkowych subskrypcji. Firma może (ale nie musi)

zdecydować się na aktualizację programu w dowolnym momencie.

Jeśli posiadasz już wykupione licencje czasowe lub licencje z obowiązkową aktualizacją i za chwile zbliża się czas

kolejnej zapłaty - pozbądź się problemu. Skorzystaj z wieczystej licencji programu IRONCAD

i ciesz się projektowaniem!



BŁĄD 2: ZAKUP PROGRAMU BEZ BRANIA POD UWAGĘ 
DODATKOWYCH KOSZTÓW UTRZYMANIA

Korzystna polityka licencyjna, pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z „utrzymaniem”

oprogramowania. Przy wyborze systemu do projektowania CAD bardzo ważna jest zarówno znajomość polityki

licencyjnej oprogramowania, jak i kosztów związanych z jego posiadaniem. Dlatego warto zapoznać się

z różnymi typami licencji oraz przeanalizować ich wpływ na kalkulacje całkowitych kosztów firmy.

Większość systemów CAD na rynku posiada dodatkowe koszty utrzymania, które czasami przewyższają koszty

zakupu licencji, np. kupujesz program z licencją wieczystą, ale dodatkowo musisz co rok wykupić subskrypcję.

Często brak wykupienia subskrypcji przez kilka lat wiąże się z opłatami wstecznymi, które sumując dają nawet

koszt jaki byś poniósł za nową licencję.

W przypadku IRONCAD nie ma konieczności opłacania subskrypcji. Co więcej, nie ma konieczności opłacania

pominiętych aktualizacji. Subskrypcja programu jest dowolna i może być wykonana w dowolnym momencie – bez

ukrytych kosztów.



BŁĄD 3: CENA, KTÓRA GRA GŁÓWNĄ ROLĘ PRZY WYBORZE 
PROGRAMU CAD 3D

Czy niższa cena za program zawsze jest korzystna? Wybór programu po niższej cenie to kolejny błąd jaki jest

najczęściej popełniany przy zakupie systemu CAD 3D.

1. Sprawdź czy niższa cena nie jest spowodowana np. mniejszą funkcjonalnością, wyłączeniem niektórych

modułów. Może się okazać, że otrzymałeś niższą cenę przez „okrojenie” możliwości oprogramowania.

2. Sprawdź czy oferta zawiera np. szkolenie, wsparcie techniczne i serwisowe, czy nie ma obowiązkowej

aktualizacji programu. Dodatkowe opcje mogą znacznie zwiększyć cenę i ostatecznie możesz zapłacić więcej

niż kupując system w kompletnym pakiecie.

Zlecasz projekty firmom zewnętrznym ze względu na koszt systemu CAD? Pomyśl ile zaoszczędzisz swojego

czasu i jak rozwiniesz firmę inwestując w oprogramowanie. Dzięki licencji wieczystej, koszt jaki poniesiesz za

program rozkłada się na wszystkie lata/ miesiące/ dni Twojej pracy! Zwiększysz wydajność, Twoje usługi staną się

bardziej profesjonalne i w efekcie wyprzedzisz konkurencję. Zlecając projekty firmom zewnętrznym ponosisz

większe koszty, a dodatkowo jesteś uzależniony od osób trzecich, musisz czekać na poprawki, nie możesz

samodzielnie nanieść zmian w projekcie. A przecież czas to pieniądz!

Oprogramowanie IRONCAD jest profesjonalnym programem w przystępnej cenie w dwóch wariantach Pakiet

Standard i Pakiet Premium. Przy zakupie otrzymujesz również wdrożenie i wsparcie serwisowe oraz techniczne.

Nasi specjaliści chętnie pomogą przy wyborze wersji programu a dodatkowo pokażą jego możliwości i przygotują

dopasowaną ofertę do Twoich potrzeb https://ironcad.pl/kontakt/.

https://ironcad.pl/kontakt/


BŁĄD 4: WSTRZYMANIE ZAKUPU PROGRAMU, MIMO, ŻE JEST ON 
POTRZEBNY 

Testy oprogramowania przebiegły pomyślnie, poznałeś jego zalety, innowacyjne funkcje i co najważniejsze –

zastosowanie w swojej firmie. Jednak wstrzymujesz zakup programu bo przykładowo pojawiają się inne mniej lub

bardziej ważne inwestycje, nie masz wystarczająco czasu na wdrożenie programu lub na szkolenie. Albo po

prostu nie chcesz wydawać jednorazowo swoich środków.

Weź pod uwagę, że innowacyjne rozwiązanie CAD 3D może zrewolucjonizować pracę w Twojej firmie-

zwiększyć wydajność, przyspieszyć projektowanie, a co za tym idzie zwiększyć ilość przyjmowanych zleceń.

Wielu przedsiębiorców planujących zakup programu CAD 3D preferuje rozłożenie płatności na optymalne raty,

nie chcąc inwestować od razu całej kwoty. Dołącz do firm, korzystających z profesjonalnych narzędzi i wyprzedź

swoją konkurencję!

IRONCAD wychodzi naprzeciw swoim klientom i umożliwia zakup programu w trzech wygodnych formach

finansowania: leasing, raty PayU oraz podzielenie płatności 50/50. W zależności od potrzeb, każdy może

wybrać najbardziej komfortowy dla siebie rodzaj finansowania.

Sprawdź więcej szczegółowych informacji o finansowaniu IRONCAD https://ironcad.pl/jak-korzystnie-

zainwestowac-w-oprogramowanie-cad-3d/ lub skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania

https://ironcad.pl/kontakt/.

https://ironcad.pl/jak-korzystnie-zainwestowac-w-oprogramowanie-cad-3d/
https://ironcad.pl/kontakt/


BŁĄD 5: BRAK SPRAWDZENIA WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH DLA                        
OPROGRAMOWANIA 

Przed zakupem programu należy sprawdzić jego wymagania sprzętowe. Podstawową kwestią jest odpowiednia

wersja systemu. Po zweryfikowaniu, czy system spełnia wymagania programu, można przejść do sprawdzania

kolejnych parametrów m.in.: procesor, karta graficzna, pamięć ram.

Dostępne na rynku systemy CAD mają różne wymagania sprzętowe i systemowe. Warto zweryfikować czy

sprzęt, na którym planujesz pracę w wybranym programie, je spełnia.

Jeżeli dopiero planujesz zakup odpowiedniego zestawu komputerowego do projektowania CAD 3D, masz

możliwość wyboru optymalnego rozwiązania. W pierwszej kolejności musisz zastanowić się, czy interesuje Cię

komputer stacjonarny, czy laptop. Z jednej strony zestaw stacjonarny uważany jest za bardziej wydajny, z drugiej

jednak uzależnione jest to od charakteru i zaawansowania pracy.

Zazwyczaj wydajność zestawu komputerowego przewyższa wydajność laptopa w porównywalnej cenie. Wielu

projektantów, którzy często podróżują i spotykają się z klientami poza biurem, decyduje się na zakup dobrego

komputera stacjonarnego w pakiecie z tańszą mobilną stacją roboczą, którą mogą ze sobą zabrać wszędzie.

Wszystko oczywiście zależy od indywidualnych preferencji.

SPRAWDŹ jakie wymagania sprzętowe i systemowe ma program IRONCAD CAD 3D: 

https://ironcad.pl/wymagania-sprzetowe/

Zarówno jeszcze przed zakupem, jak i już w trakcie użytkowania programu IRONCAD możesz liczyć na nasze

wsparcie przy doborze odpowiedniego sprzętu.

https://ironcad.pl/wymagania-sprzetowe/


BŁĄD 6: WYBÓR PROGRAMU BEZ POZNANIA JEGO 
FUNKCJONALNOŚCI I MOŻLIWOŚCI 

Większość dystrybutorów systemów CAD oferuje wersje testową programu. Pojawiają się jednak sytuacje, gdzie

nie zawsze masz czas na testy, nie wiesz jak je rozpocząć lub nie udaje Ci się zainstalować wersji testowej

i w efekcie kupujesz tzw. kota w worku lub poddajesz się i nie dokonujesz zakupu ?

O czym musisz pamiętać przy zakupie oprogramowania CAD 3D?

• Po pierwsze dopytaj sprzedawcę czy pomoże Ci przy instalacji oprogramowania. Sprawdź, czy będziesz miał

możliwość wsparcia z jego strony podczas testów.

• Po drugie poproś o pomoce w formie nagrań instruktażowych, instrukcji PDF czy podręcznika użytkownika

programu.

• Po trzecie umów się na bezpłatne spotkanie, na którym sprzedawca zaprezentuje Ci funkcjonalność

i możliwości systemu.

Specjaliści IRONCAD chętnie spotkają się z Tobą lub połączą zdalnie aby pokazać funkcjonalność programu.

Taka prezentacja jest bezpłatna i niezobowiązująca. Dodatkowo prowadzimy wsparcie przedsprzedażowe,

które obejmuje pomoc podczas instalacji wersji testowej oraz wsparcie podczas testowania. Posiadamy również

materiały instruktażowe przygotowane specjalnie dla użytkowników programu.

Przetestuj IRONCAD, pobierz 14-dniową, bezpłatną wersję testową: https://ironcad.pl/demo-ironcad/.

https://ironcad.pl/demo-ironcad/


BŁĄD 7: BRANIE POD UWAGĘ TYLKO POPULARNYCH 
SYSTEMÓW CAD

Rynek oprogramowania CAD 3D jest bardzo duży i oferuje wiele rozwiązań, które są mniej lub bardziej popularne.

Niektóre systemy są bardziej rozpoznawalne, ponieważ są dłużej obecne na rynku, wydają więcej na marketing,

ale niekoniecznie są lepsze od mniej popularnych systemów. Dodatkowo najczęściej okazuje się, że mają taką

samą funkcjonalność, a są dużo droższe.

Czy na pewno chcesz wybrać program, który jest bardziej „modny” ? Wybierz narzędzie, które będzie miało

odpowiednią funkcjonalność i możliwości dostosowane do Twoich potrzeb. Zwróć uwagę na politykę

licencjonowania i na cenę, czy nie jest ona wysoka tylko dlatego, że program jest bardziej popularny.

Program IRONCAD posiada 45 dystrybutorów na świecie. W Polsce z oprogramowania korzysta ok. 1 500 firm.

Oprogramowanie jest ciągle rozwijane, z uwzględnieniem sugestii oraz potrzeb użytkowników. IRONCAD nie tylko

nadąża za technologią, ale także równolegle ją kreuje. W systemie można odnaleźć funkcje, których nie ma w

żadnym innym rozwiązaniu CAD 3D. Jednocześnie cena programu jest przystępna i nie jest wygórowana w

porównaniu z bardziej popularnymi systemami.

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników IRONCAD, skontaktuj się z nami i zapytaj o referencje firm z Twojej

branży, które wykorzystują nasz system.



BŁĄD 8: BRAK SPRAWDZENIA CZY PROGRAM WSPÓŁPRACUJE 
Z INNYMI SYSTEMAMI

Oprogramowanie CAD 3D staje się coraz bardziej powszechne, a ilość różnych programów systematycznie

wzrasta. Dla wielu użytkowników bardzo ważną kwestią jest opcja wymiany danych pomiędzy programami.

Zakupujesz program i okazuje się, że nie obsługuje wybranych formatów plików, które akurat Ty dostajesz

od swojego kontrahenta. Aby uniknąć takiej sytuacji przetestuj samodzielnie import plików z innych systemów

CAD w wybranym programie lub poproś sprzedawcę aby sprawdził przesłane przez Ciebie pliki.

IRONCAD oferuje współpracę z innymi systemami CAD dzięki dedykowanemu modułowi Translator,

który pozwala na bezpośrednie otwieranie plików z innych systemów CAD 3D ( np. INVENTOR, SOLIDWORKS,

CATIA, SOLIDEDGE, NX, PRO/E, AUTOCAD )

IRONCAD jako jedyny program CAD 3D, posiada wbudowane dwa silniki graficzne – PARASOLID (Siemens) i

ACIS (Dassault Systemes). Dzięki temu nie tylko przewyższa funkcjonalnością wiele konkurencyjnych systemów,

ale może również z nimi bezpośrednio współpracować. Dlatego użytkownicy nie muszą tworzyć projektów od

podstaw – mogą skorzystać z wbudowanych narzędzi, które pozwalają na import i edycję plików 3D.



BŁĄD 9: WYBÓR SPRZEDAWCY, KTÓRY NIE OFERUJE POMOCY 
TECHNICZNEJ, LUB JEST ONA OGRANICZONA

Wielu sprzedawców ogranicza koszty i nie oferuje pomocy technicznej lub świadczy ją w ograniczonym

zakresie. Wpływa to na cenę oprogramowania – kupujesz go taniej, bez wliczonej opłaty za wsparcie. Skutkiem

tego może być zwiększenie kosztów na zakup szkoleń, dłuższe wdrożenie systemu i stracony czas.

Bez wsparcia technicznego i serwisowego praca w programie staje się utrudniona. Pozostajesz sam

z problemami i nie masz wsparcia ze strony sprzedawcy.

Przed zakupem oprogramowania CAD 3D sprawdź, czy będziesz miał możliwość kontaktu

z działem technicznym i w jakim zakresie!

W IRONCAD dział wsparcia technicznego oferuje kompleksową pomoc wszystkim naszym klientom świadczone

od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Oferujemy wsparcie techniczne w dwóch wariantach:

• Wsparcie STANDARD bezpłatne wsparcie techniczne i serwisowe, w ramach posiadanej licencji świadczone

mailowo, telefonicznie lub przez zdalny pulpit - dotyczy instalacji, konfiguracji oraz licencjonowania

oprogramowania IRONCAD

• Wsparcie PREMIUM płatne wsparcie techniczne świadczone mailowo, telefonicznie lub przez zdalny pulpit –

dotyczy wykorzystania funkcjonalności oprogramowania, zdalne rozwiązywanie problemów natury

„projektowania”



ZAKOŃCZENIE

W powyższym poradniku zawarliśmy większość błędów i istotnych informacji podczas wyboru oprogramowania

CAD 3D. Pamiętaj o nich podczas kontaktu ze sprzedawcą. Dzięki temu dobierzesz dopasowany do Twoich

potrzeb program, który będzie służył Twojej firmie przez wiele lat i przeniesie projektowanie 3D na wyższy

poziom.

Nie czekaj i wyprzedź konkurencję razem z IRONCAD!

Zapraszamy do darmowego spotkania, na którym pokażemy funkcjonalność i możliwości programu IRONCAD

CAD 3D.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

TMSys Sp. z o.o.

ul. Ciepłownicza 23

31-574 Kraków

e-mail: info@ironcad.pl

tel.: 12 362 30 76

Oddział Północ

ul. Abrahama 6

84-300 Lębork

e-mail: polnoc@ironcad.pl

tel.: 59 333 00 95

mailto:info@ironcad.pl
mailto:polnoc@ironcad.pl



