
 
 

     

      SOLIDWORKS TERMÉKPORTFÓLIÓ 
      COMPUTER CONTROLS HUNGARY  

  

  

 

SOLIDWORKS 

TERVEZÉS, MEGJELENÍTÉS, KOMMUNIKÁCIÓ, VALIDÁLÁS, KÖLTSÉGTERVEZÉS, GYÁRTÁS, ELLENŐRZÉS, 

ÖSSZEÁLLÍTÁS, KEZELÉS ÉS ELADÁS – MINDEZ EGYETLEN KÖRNYEZETBEN! 

  

SOLIDWORKS 3D CAD         A TERMÉK ADATLAPJA 

Sokoldalú 2D és 3D tervezőszoftver  

 

SOLIDWORKS 3D CAD termékfejlesztési megoldásai biztosítják a tervezőmérnökök, tervezők és 

gyártók számára azokat a tervezési, szimulációs/ellenőrzési, gyártási, fájlkezelési és 

együttműködési eszközöket, amelyek az innovatív termékek és berendezések fejlesztéséhez 

szükségesek – mindezt egyetlen csomagban. 

Logikus és rendszerezett kialakításának köszönhetően egyszerűen készíthet rajznézeteket és 

szerelési összeállításokat, melyeken automatikusan létrehozhat méretezést és tűréseket. 

Beépített funkciók segítségével ellenőrizheti a hézagokat, áthatásokat és illesztéseket a 

szerelésekben. A módosítások automatikusan frissülnek a rajzokon. Az Xpress eszköz 

segítségével pedig lehetősége van gyárthatósági és alapszintű áramlástani vizsgálatokat is 

futtatni. 

 

SOLIDWORKS SIMULATION         CSOMAGOK LEÍRÁSA 

Látványosabb tervek már ajánlattételkor  

 

A SOLIDWORKS felhasználói felületén belül futtatható beépülő modul, melyhez nincs szükség 

több alkalmazás egyidejű használatára. 

Segítségével valós igénybevételekkel vizsgálhatja meg a terveit, legyen szó akár statikus vagy 

dinamikus terhelésről. Jelentős költségeket és időt takaríthat meg, ugyanis nincs szükség 

prototípus gyártásra. Így csökkentve az anyaghasználatot terméke olcsóbban és gyorsabban 

kerülhet a piacra. 

 

 

 

 

SOLIDWORKS MEGOLDÁS A TERVEZÉSTŐL A GYÁRTÁSIG  

https://www.ccontrols.net/hu/?__hstc=123029716.eb1a567cd45eb89f1439f0e37eac04d5.1599732562156.1613980526059.1614070651456.82&__hssc=123029716.1.1614070651456&__hsfp=4099704618
https://www.facebook.com/ccontrolshu
https://www.linkedin.com/showcase/computer-controls-hungary/
https://www.ccontrols.net/cms/upload/Site-HU/Products/Softwares/Solidworks/141209_2020_SW_3D_CAD_Datasheet_HU_WEB.pdf
https://www.ccontrols.net/cms/upload/Site-HU/Products/Softwares/Solidworks/Simulation_web.pdf
https://www.ccontrols.net/cms/upload/Site-HU/Products/Softwares/Solidworks/123709_2020_SW_Design_to_Manufacturing_Solution_Brochure_HU_WEB.pdf


 
 

     

SOLIDWORKS VISUALIZE          BEMUTATÓ VIDEÓ 

Vizuál is tartalmak létrehozása gyorsan és egyszer űen 

 

Kiváló eszköz az elkészült tartalmak valós környezetben történő prezentálására. Legyen szó 

élethű képekről, animációkról vagy egyéb 3D-s tartalmakról. Ideális megoldás tervezők, 

mérnökök, marketingesek és tartalomkészítők számára is. Különálló alkalmazásként futtatható 

renderelési eszköz. 

SOLIDWORKS PDM (Product Data Management)    CSOMAGOK LEÍRÁSA 

Egyetlen integrált szoftver a vál lalat egésze számára  

 

Megoldási és tervezési adatok kezelése és szinkronizálása egy helyen. A projekt összes 

résztvevője számára kiterjeszthető hozzáférés az egész tervezési folyamat alatt. Ezáltal könnyed 

információmegosztás, együttműködés és biztosabb adatvédelem garantálható.  

    

SOLIDWORKS ELECTRICAL         A TERMÉK ADATLAPJA 

Elektromos tervezési folyamatok leegyszerűsítése  

 

A SOLIDWOKRS Electrical és a 3D CAD tervezőszoftver között valós idejű, kétirányú kapcsolat 

hozható létre. Így villamos- és gépészmérnökök számára egyaránt hatékonyabb, hiszen 

egyidejűleg fejleszthetik a terv elektromos és gépészeti jellemzőit. Az elektromos kapcsolási rajzok 

tervezése egyszerűbben, a beágyazott elektromos rendszerek tervezése pedig még 

gyorsabban végezhető el vele.   

 

SOLIDWORKS PCB           A TERMÉK ADATLAPJA 

Integrált tervezés MCAD és ECAD adatok között  

 

Ötvözi az Altium hatékonyságát és használhatóságát, valamint a SOLIDWORKS 3D 

szakértelmét, hogy a közös tervezést lehetővé téve egyesítse az elektronikai és mérnöki világot. 

Egységes fájlformátumának köszönhetően rengeteg időt spórolhat meg a tervezés során, hiszen nincs 

szükség konvertálásra. Továbbá kompatibilis más Solidworks szoftverekkel.  

https://www.ccontrols.net/hu/?__hstc=123029716.eb1a567cd45eb89f1439f0e37eac04d5.1599732562156.1613980526059.1614070651456.82&__hssc=123029716.1.1614070651456&__hsfp=4099704618
https://www.facebook.com/ccontrolshu
https://www.linkedin.com/showcase/computer-controls-hungary/
https://www.youtube.com/watch?v=zU5lCWvk1Pk
https://www.ccontrols.net/hu/gyartok-termekek/szoftverek/solidworks/solidworks-pdm.html
https://www.ccontrols.net/cms/upload/Site-HU/Products/Softwares/Solidworks/141509_2020_SW_Electrical_Datasheet_HU_WEB.pdf
https://www.ccontrols.net/cms/upload/Site-HU/Products/Softwares/Solidworks/SOLIDWORKS-PCB-adatlap.pdf


 
 

     

ÚJDONSÁGOK 

SOLIDWORKS 2021 –  A TERVEZÉSTŐL A GYÁRTÁSIG  

Megnézem 

 

SOLIDWORKS 2021 –  3D CAD ÚJDONSÁGAI 

Megnézem 

 

SOLIDWORKS 2021 –  ECAD ÚJDONSÁGAI –  SOLIDWORKS ELECTRICAL 

Megnézem 

 

SOLIDWORKS 2021 –  SIMULATION ÚJDONSÁGAI –  SOLIDWORKS SIMULATION 

Megnézem 

 

SOLIDWORKS 2021 –  DATA MANAGEMENT ÚJDONSÁGAI –  SOLIDWORKS PDM 

Megnézem 

 

SOLIDWORKS 2022 –  VERZIÓFEJLESZTÉSEK  

Megnézem 

 

 

WEBINÁRIUMAINK 

FELÜLETMODELLEZÉS SOLIDWORKSBEN  

Megnézem 

 

SOLIDWORKS 2021 ÚJDONSÁGOK  

Megnézem 

 

EGYSZERŰ  NYÁK TERVEZÉS MCAD INTEGRÁCIÓVAL  

Megnézem 

 

 

 

 

https://www.ccontrols.net/hu/?__hstc=123029716.eb1a567cd45eb89f1439f0e37eac04d5.1599732562156.1613980526059.1614070651456.82&__hssc=123029716.1.1614070651456&__hsfp=4099704618
https://www.facebook.com/ccontrolshu
https://www.linkedin.com/showcase/computer-controls-hungary/
https://www.ccontrols.net/cms/upload/Site-HU/Products/Softwares/Solidworks/SOLIDWORKS-Design-to-Manufacturing-SW2021-Top10_HU.pdf
https://www.ccontrols.net/cms/upload/Site-HU/Products/Softwares/Solidworks/SOLIDWORKS-3DCAD-SW2021-Top10_HU.pdf
https://www.ccontrols.net/cms/upload/Site-HU/Products/Softwares/Solidworks/SOLIDWORKS-ECAD-SW2021-Top10_HU.pdf
https://www.ccontrols.net/cms/upload/Site-HU/Products/Softwares/Solidworks/SOLIDWORKS-Simulation-SW2021-Top10_HU.pdf
https://www.ccontrols.net/cms/upload/Site-HU/Products/Softwares/Solidworks/SOLIDWORKS-SW2021-DataManagement-Top10-PDM_HU.pdf
https://www.ccontrols.net/hu/kapcsolat/hirek/solidworks-2022-kozos-munka-gyorsabban-hatekonyabban.html
https://www.ccontrols.net/hu/kapcsolat/hirek/solidworks-2022-kozos-munka-gyorsabban-hatekonyabban.html
https://connect.ccontrols.ch/FELULETMODELLEZES-SOLIDWORKSBEN
https://connect.ccontrols.ch/HU/HU/SOLIDWORKS-2021-UJDONSAGOK
https://connect.ccontrols.ch/HU/HU/SOLIDWORKS-2021-UJDONSAGOK
https://connect.ccontrols.ch/solidworks-pcb-video
https://connect.ccontrols.ch/solidworks-pcb-video

