
SOLIDWORKS - PORTFOLIO ROZWIĄZAŃ

1 SOLIDWORKS CAD 3D
• Oprogramowanie CAD 3D stwo  rzone do parametrycznego pr ojektowania

części, złożeń, a także tworzenia dokumentacji produkcyjnej
• SOLIDWORKS dostępny jest w trzech pakietach: STANDARD,

PROFESSIONAL, PREMIUM. Wykaz funkcji na stronie
• Posiada narzędzia do wymiany danych umożliwiające importowanie i

eksportowanie geometrii z i do innych systemów

Korzyści 
Przyspieszenie 
prac projektowych, 
ograniczenie błędów, 
a także usprawnienie 
procesu produkcji

2 SOLIDWORKS SIMULATION
• SOLIDWORKS S imulation t o z aawansowane n arzędzie d o a naliz M ES

zintegrowane w oknie SOLIDWORKS
• Program dostępny jest w trzech pakietach: STANDARD, PROFESSIONAL,

PREMIUM. Wykaz funkcji na stronie 
• Zaawansowana f unkcja w  izualizacji w yników u  możliwia b  adanie s  ił

oddziaływujących na model, pokazując naprężenia, przemieszczenia, cykl
życia czy temperaturę

Korzyści 
Optymalizacja 
projektów pod kątem 
wytrzymałości, a 
także redukcja liczby 
fizycznych prototypów 

3 SOLIDWORKS FLOW SIMULATION
• Analiza przepływu płynów (gaz, ciecz) przez i wokół modelu, praca

z częściami/złożeniami/konfiguracjami, obliczenia wymiany ciepła, spadku
ciśnienia, wyznaczanie prędkości itp.

• Pełna integracja z SOLIDWORKS
• Dostępne dwa dodatkowe moduły: Electronic Cooling (wymiana ciepła

w urządzeniach elektronicznych) oraz HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja)

Korzyści 
Zwiększenie wydajności 
projektowanych 
urządzeń, w których 
występuje przepływ 
płynu lub temperatury

4 SOLIDWORKS PLASTICS
• Optymalizacja projektowania części z tworzyw sztucznych i form

wtryskowych
• Program dostępny j est w t rzech p akietach: STANDARD, PROFESSIONAL,

PREMIUM. Wykaz funkcji na stronie
• Pełna integracja z SOLIDWORKS

Korzyści 
Przewidywanie 
wad fabrycznych          
i zapobieganie im na 
najwcześniejszych 
etapach projektowania

5 SOLIDWORKS SUSTAINABILITY
• Pełna analiza cyklu życia projektowanego produktu (LCA) i jego wpływu na

środowisko naturalne
• Definiowanie czasu trwałości i użytkowania elementu, uwzględnienie

kosztów utylizacji, transportu czy zużycia energii
• Pełna integracja z SOLIDWORKS

Korzyści 
Twoje produkty będą 
bardziej ekologiczne      
i przyjazne dla środowiska



• Umieszcza dane takie jak: modele, wymiary, tolerancje geometryczne,
wykończenia powierzchni,tabele i inne adnotacje bezpośrednio w 3D

• Definiowanieinformacji PMI bezpośrednio w 3 D, prezentowanie 
danych w przejrzysty i u strukturyzowany s posób, z godność z e 
standardami branżowymi

• Więcej informacji na stronie

Korzyści 
Udostępnianie 
dokumentacji 
produkcyjnej bez 
tworzenia rysunków

• Automatyczne tworzenie rysunków kontrolnych i raportów
• Optyczne rozpoznawanie tekstu (OCR), generowanie arkuszy danych

i raportów
• Dostępny w d   wóch p akietach: S TANDARD i  PROFESSIONAL. Więcej

informacji na stronie

Korzyści 
Skrócenie czasu 
przygotowania 
dokumentacji kontrolnej 
nawet o 90%

• Projektowanie układów elektrycznych w pełni połączone z projektowaniem
mechanicznym

• Zintegrowane narzędzia do opracowywania schematów jednokreskowych,
wielokreskowych i mieszanych

• Program dostępny w dwóch wersjach: SCHEMATIC (dla elektryków) oraz 3D
(dla mechaników - integracja z SOLIDWORKS). W pakiecie PROFESSIONAL
dostępne są obie wersje

Korzyści 
Usprawnienie współpracy 
i synchronizacji pomiędzy 
zespołami projektującymi 
elementy elektryczne 
oraz części mechaniczne

• Tworzenie wysokiej jakości grafiki wektorowej i rastrowej
• Przygotowanie interaktywnych treści takich jak: animacje, prezentacje,

zawartość stron www
• Aktualizacja dokumentacji w oparciu o zmiany w modelu CAD

Korzyści 
Profesjonalna 
dokumentacja użytkowa  
i nowoczesne formy 
publikacji 

1 • Zarządzanie plikami wg. ustalonych obiegów dokumentacji
• Wykazy materiałowe, podgląd plików, szablony projektów,

automatyzacja zadań, bezpieczeństwo, zgodność z ISO 9001
• Dostępny w trzech pakietach: CAD EDITOR, CONTRIBUTOR, VIEWER.

Więcej informacji na stronie

Korzyści 
Zwiększenie wydajności 
zespołów projektowych, 
bezpieczeństwo danych 
i automatyzacja zadań 

11 • Usprawnione funkcje obsługi obrazów, filmów i treści interaktywnych
• Szybsze renderowanie dzięki wykorzystaniu procesora głównego

i graficznego — wysokiej jakości efekt w krótszym czasie
• W zestawie z oprogramowaniem SOLIDWORKS 2017 Professional

i Premium

Korzyści 
Bardziej realistyczne 
renderowanie  
z jakością fotograficzną
w krótszym czasie.



Masz pytania? Napisz (office@solidexpert.com) lub zadzwoń do nas (+48 12 626 06 00)

Siedziba - KRAKÓW
ul. Gabrieli Zapolskiej 44 
30-126 Kraków 
tel: +48 12 626 06 00 mail: 
office@solidexpert.com

Oddział - GDAŃSK 
ul. Azymutalna 11
80-298 Gdańsk 
tel: +48 58 351 43 13 
mail: gdansk@solidexpert.

Oddział - BIAŁYSTOK 
tel: +48 85 674 77 81
mail: bialystok@solidexpert.com

SOLIDWORKS PCB
• Bezstresowa integracja i współpraca ECAD-MCAD
• Ujednolicone środowisko projektowe — edytowanie schematów,

rozmieszczenia elementów na płytkach i modeli 3D

Korzyści 
Rozszerzone 
możliwości to 
zwiększona 
wydajność 
projektów 
elektrycznych.

• Wykaz funkcji dostępny na stronie

12

1 SOLIDWORKS 3D INTERCONNECT
• Otwieraj bezpośrednio w SOLIDWORKS modele 3D i zachowaj

powiązanie z oryginalnym plikiem
• Wprowadzaj zastrzeżone dane CAD bezpośrednio do złożeń SOLIDWORKS

bez konieczności konwertowania ich do pliku SOLIDWORKS
• Wszystkie dalsze operacje i funkcje utworzone w programie SOLIDWORKS

są aktualizowane, jeżeli referencyjny plik jest aktualizowany
• Obsługiwane formaty to: Creo®, CATIA ® V5, Solid Edge®, NX,

®

Korzyści 
Bez problemu pracuj 

nawet z tymi, które nie 
korzystają z oprogra-
mowania SOLIDWORKS, 
i znacznie szybciej 
wprowadzaj zmiany 

3

1 SOLIDWORKS  Manage Korzyści 

Bez problemu 
zarządzaj procesami, 
projektami, 
produktami i 
zasobami firmy

4 • Zarządzaj projektami i produktami od fazy koncepcyjnej do ich
zakończenia, twórz  wykresy Gantta i widoki struktury podziału pracy

• Konfiguruj statusy i etapy podejmowania decyzji dla wszystkich typów 
procesów projektowych i firmowych

• Konfiguruj raporty zgodnie z normami firmy

• Więcej informacji na stronie

1

Dodatki SOLIDWORKS Korzyści 
Rozbudowywuj funkcje
SOLIDWORKS instalując
wybrane dodatki do 
programu i tym samym
usprawnij swoją pracę.

5

• Korzystaj z płatnych lub darmowych dodatków SOLIDWORKS
• Darmowe programy: DraftSight, eDrawings, SOLIDWORKS Composer 

Player, SOLIDWORKS PCB Viewer

• Płatne dodatki: DriveWorks, MITcalc, Smap 3D, iziNorm, LogoPress,
Power Surfacing, HDR Light Studio, TubeWorks, CORTIME

• Więcej informacji na stronie

•18   
Usługi programistyczne

Możesz wybierać spośród bogatego portfolio autorskich rozwiązań
programistycznych SOLIDEXPERT lub zainicjować powstanie 
nowego rozwiązania napisanego specjalnie dla Twojej firmy

Korzyści 
Wykorzystuj autorskie 
makra i dodatki 
stworzone przez dział 
rozwoju SOLIDEXPERT, 
które spełnią 
indywidualne 
oczekiwania Twojej firmy

• Portfolio autorskich rozwiązań programistycznych SOLIDEXPERT: 
Office2PDF, konektor do systemu ERP, SEDI SW Custom Properties, 
SW2Dxf, EPDM Reporter, EPDM References, Wczytaj współrzędne

• Więcej informacji na stronie 

SOLIDWORKS CAM Korzyści 
Bez problemu pracuj i 
opracowywuj proces 
obróbki detalu 
bezpośrednio w 
środowisku 
SOLIDWORKS

• Twórz proces wykonania detalu na maszynach CNC bazując bezpośrednio
na modelach CAD zaprojektowanych w SOLIDWORKS

• Przygotuj proces obróbki 2,5 osiowej 
• Automatyczne rozpoznawaj  własności i generuj G kod dla

najpopularniejszych maszyn

• Więcej informacji na stronie 

CAMWorks Korzyści 
Bez problemu pracuj i 
opracowywuj proces 
obróbki detalu 
bezpośrednio w 
środowisku 
SOLIDWORKS

• Twórz proces wykonania detalu na maszynach CNC bazując bezpośrednio
na modelach CAD zaprojektowanych w SOLIDWORKS

• Korzystaj z dostepnej w programie Bazy Wiedzy Technologicznej
• Prowadź symulacje komputerowe procesu obróbczego łacznie z analizą

obrabianej bryły i wyszukaniem ewentualnych kolizji
• Więcej informacji na stronie 
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Oddział - WARSZAWA
ul. Hankiewicza 2
02-103 Warszawa
tel: +48 12 620 06 00 
mail: warszawa@solidexpert.

http://solidexpert.com/programy/#solidexpert
http://solidexpert.com/programy/#dodatki
https://solidexpert.com/programy/solidworks-cam/
https://solidexpert.com/programy/solidworks-manage/
https://solidexpert.com/programy/solidworks-cam/
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