SOLIDWORKS APPS FOR KIDS

JEŚLI POTRAFISZ COŚ SOBIE WYOBRAZIĆ, MOŻESZ TO RÓWNIEŻ STWORZYĆ
SOLIDWORKS® Apps for Kids dostarcza dzieciom w wieku od 4 do 14 lat emocji związanych z wyobrażaniem sobie
i projektowaniem własnych kreacji. Zestaw aplikacji sprowadza proces projektowania do miniaturowych narzędzi
do tworzenia, nadawania stylu, projektowania i inżynierskiego opracowywania koncepcji, a następnie ich
prezentacji i udostępniania innym.

SOLIDWORKS Apps for Kids inspiruje młodych myślicieli i daje
im narzędzia do realizacji nawet najbardziej abstrakcyjnych
pomysłów.
Dostępny na tablety i inne urządzenia mobilne zestaw aplikacji
sieciowych SOLIDWORKS Apps for Kids — obejmujący aplikacje takie jak Shape It, Style It, Mech It, Capture It, Show It,
Print It — dostarcza dzieciom inspiracji i pozwala im poznawać
zagadnienia związane z projektowaniem w zabawny i ciekawy
sposób.

SOLIDWORKS Apps for Kids dostarcza dzieciom w wieku od 4
do 14 lat emocji związanych z wyobrażaniem sobie i projektowaniem własnych kreacji. Zestaw aplikacji sprowadza proces
projektowania do miniaturowych narzędzi do tworzenia,
nadawania stylu, projektowania i inżynierskiego opracowywania koncepcji, a następnie ich prezentacji i udostępniania
innym.

Capture It

Mech It

Rysuj, rób zdjęcia,
wykorzystuj obrazy
i rejestruj otoczenie, aby
czerpać inspirację do
swoich projektów.

Łącz kształty i przesuwaj
przedmioty za pomocą
funkcji Mechanisms.
Dotykowe, zatrzaskowe
połączenia zapewniają
doskonałą zabawę i działają
jak prawdziwe.

Shape It

Print It

Przekształcaj swoje
pomysły w modele 3D.
Wszystko, co dziecko
potrafi sobie wyobrazić,
może teraz również
stworzyć za pomocą
intuicyjnego, łatwego
w obsłudze narzędzia do
modelowania.

Spraw, aby Twoje projekty
ujrzały światło dzienne —
drukuj je w formacie 2D,
3D lub jednym
z wyjątkowych formatów
projektowych.

Style It
Dodawaj kolory, naklejki,
tła i inne elementy do
projektów Shape It.
Wszyscy uwielbiają
malować, więc maluj
bezpośrednio na modelu.
SOLIDWORKS Apps for Kids budzi w każdym ukrytego twórcę. (Z zestawu aplikacji mogą korzystać również dorośli).

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową www.swappsforkids.com.

Nasze produkty, dostosowane do potrzeb 12 gałęzi przemysłu, bazują na platformie
3DEXPERIENCE, oferującej bogaty wybór rozwiązań przeznaczonych dla poszczególnych branż.
Dassault Systèmes, zapewnia użytkownikom intuicyjne środowisko projektowania 3DEXPERIENCE®, oferując przedsiębiorstwom i użytkownikom
indywidualnym nowoczesne, wydajne i kreatywne narzędzia do opracowywania innowacyjnych — i uwzględniających aspekty zrównoważonego rozwoju —
produktów. Udostępnione przez firmę rozwiązania zyskały niezwykłą popularność na całym świecie i zrewolucjonizowały sposoby projektowania, produkcji
oraz serwisowania produktów. Rozwiązania opracowane przez firmę Dassault Systèmes promują innowacje w zakresie komunikacji pomiędzy społecznościami
i poszerzają dostępne w świecie wirtualnym możliwości udoskonalania rzeczywistości. Z rozwiązań Dassault Systèmes korzysta ponad 210 000 różnej
wielkości firm z rozmaitych branż w ponad 140 krajach. Więcej informacji w witrynie www.3ds.com/pl-pl.
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