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SOLIDWORKS
Oprogramowanie SOLIDWORKS umożliwia projektantom, inżynierom, zespołom produkcyjnym, a także podwykonaw-
com zewnętrznym na równoczesną i bezproblemową pracę w pojedynczym, zintegrowanym i odpowiednio zarządzanym 
systemie. Takie rozwiązanie jest korzystne dla wszystkich działów i etapów, od projektowania do produkcji.

Zestawienie programów 



SOLIDWORKS PCB — Powered by Altium
Narzędzie do projektowania układów mechatronicznych/
elektronicznych. Zostało opracowane wspólnie przez Dassault
Systèmes SolidWorks Corporation i Altium Limited — firmy 
będące liderami w dziedzinie rozwiązań do projektowania 
obwodów elektronicznych i mechanicznych. SolidWorks 
PCB stworzono w oparciu o sprawdzoną w branży techno-
logię projektowania Altium Designer. Łączy w sobie jedyne 
w swoim rodzaju rozwiązanie, umożliwiające idealną współ-
pracę przy tworzeniu układów elektronicznych i mecha-
nicznych.  

SOLIDWORKS Visualize
SolidWorks Visualize umożliwia tworzenie profesjonalnych 
obrazów, animacji i innych treści 3D w fotograficznej jakości, 
w najszybszy i najprostszy możliwy sposób, dając projek-
tantom, inżynierom i twórcom treści bardzo zaawansowane, 
a zarazem bardzo proste w użyciu narzędzia do tworzenia gra-
fiki. Program daje użytkownikom możliwość przekształcenia 
danych CAD w rzeczywiste obrazy.  

PROJEKTOWANIE

SOLIDWORKS CAD 3D
Zaawansowane rozwiązanie oferujące inżynierom, projek-
tantom i producentom, narzędzia do projektowania, symu-
lacji/weryfikacji, produkcji, zarządzania plikami oraz współ-
pracy pomiędzy zespołami, niezbędne do opracowywania 
i produkcji innowacyjnych wyrobów i urządzeń. Wszystkie
programy SolidWorks zapewniają w pełni asocjacyjną, reali-
zowaną w pojedynczym oknie, integrację z oprogramo-
waniem CAD 3D i współpracują ze sobą, korzystając z tych
samych danych projektowych, dzięki czemu, każda zmiana 
jest aktualizowana automatycznie we wszystkich aplikacjach. 

SOLIDWORKS Electrical
SolidWorks Electrical pomaga w uproszczeniu procesu 
projektowania systemów elektrycznych i umożliwia jedno-
czesną pracę nad elektrycznymi oraz mechanicznymi aspek-
tami projektu. SolidWorks Electrical jest unikalnym narzę-
dziem, zapewniającym dwukierunkowe połączenie w czasie
rzeczywistym pomiędzy schematami SolidWorks Electrical, 
a mechanicznymi modelami 3D. Posiadanie aktualnych i zsyn-
chronizowanych informacji, staje się niewątpliwą przewagą 
nad konkurencją w przypadku, kiedy projektem zajmuje się
wiele zespołów.



SOLIDWORKS Composer
Narzędzie umożliwiające wykorzystanie danych projek-
towych 3D w celu utworzenia zawartości graficznej, pozwa-
lającej na objaśnienie procesów i procedur na potrzeby 
komunikacji technicznej. W zakres materiałów wchodzą 
instrukcje dotyczące produkcji, obsługi produktów, montażu,
instrukcje serwisowe, podręczniki szkoleniowe, broszury 
marketingowe i dokumentacja przetargowa.

DraftSight
Program do tworzenia rysunków 2D, a także edycji już istnie-
jących plików DWG/DXF.  Program posiada bardzo przyjazny
dla użytkownikowi interfejs oraz bardzo prostą migrację 
z obecnie używanego oprogramowania, gwarantując zgod-
ność plików ze starszymi oraz bieżącymi projektami.  

SOLIDWORKS Conceptual Designer
SolidWorks Conceptual Designer jest jednym z rozwiązań 
wykorzystujących platformę Dassault Systèmes 3DEXPE-
RIENCE. Program oferuje wszechstronne środowisko do 
modelowania koncepcyjnego. Ideą stworzenia SolidWorks
Conceptual Designer było udostępnienie w pełni funkcjo-
nalnego programu CAD 3D, przeznaczonego do projekto-
wania modeli koncepcyjnych, a do tego dostępnego z wielu
urządzeń (również mobilnych).  

SOLIDWORKS Industrial Designer
Program CAD 3D do projektowania koncepcyjnego, służący
do szybkiego generowania wielu koncepcji za pomocą unikal-
nych narzędzi do tworzenia, manipulowania i modyfiko-
wania projektów, przy użyciu natywnej i importowanej 
geometrii. Oparty jest na platformie 3DEXPERIENCE i pozwa-
la użytkownikom na tworzenie kształtów typowych dla prze-
mysłu, a także pozwala współpracować z innymi programami
na platformie 3DEXPERIENCE oraz aplikacjami społecznościo-
wymi. SolidWorks Industrial Designer pozwala generować 
i zarządzać wieloma koncepcjami projektowymi oraz pop-
rawiać ich wydajności dzięki szybkim scenariuszom “co jeśli”.  

PROJEKTOWANIE



OBLICZENIA

SOLIDWORKS Simulation
SolidWorks Simulation to kompleksowe, w pełni wbudowa-
ne w oprogramowanie SolidWorks, rozwiązanie do analizy
strukturalnej, które umożliwia projektantom i analitykom
szybsze wprowadzenie produktów na rynek oraz ograni-
czenie kosztów, bez obniżania jakości, czy wydajności.  

SOLIDWORKS Flow Simulation
Zaawansowane rozwiązanie do obliczania dynamiki płynów
(Computational Fluid Dynamics, CFD) w pełni zintegrowane 
z pakietem SolidWorks. Umożliwia projektantom oraz inżynie-
rom szybko i łatwo symulować skutki przepływu płynu, wy-
miany ciepła i sił przepływu, które są kluczowymi czynnikami
decydującymi o sukcesie projektu.

SOLIDWORKS Plastic
SolidWorks Plastic pomaga użytkownikom projektującym 
elementy z tworzyw sztucznych i formy wtryskowe, przewi-
dywać wady fabryczne i zapobiegać im na najwcześniejszych
etapach projektowania. Dzięki temu, uniknąć można kosz-
townych przeróbek form, poprawić jakość produktu i przys-
pieszyć wprowadzenie go na rynek. 

SOLIDWORKS Sustainability
Narzędzie służące do przeprowadzenia oceny cyklu życia na
poziomie przeglądu (LCA), w celu pomiaru i ograniczenia
wpływu produktu na środowisko, w całym  cyklu jego życia,
w tym surowców, produkcji, transportu, użytkowania i koń-
ca życia.



ZARZĄDZANIE DANYMI, DOKUMENTACJA

SOLIDWORKS Manage
SolidWorks Manage oferuje unikalny zestaw zaawanso-
wanych narzędzi do zarządzania danymi. Jest to możliwe
dzięki wykorzystaniu funkcji zarządzania plikami i łatwości
użytkowania platformy SolidWorks PDM Professional. 
Jest to osiągane poprzez dodanie wydajnych funkcji zarządza-
nia projektami, procesami i elementami oraz zastosowaniu 
interaktywnych pulpitów i narzędzi do tworzenia raportów. 

SOLIDWORKS PDM 
(Product Data Management)
SolidWorks PDM umożliwia projektantom łatwą współpracę
dzięki automatycznej kontroli wersji i zabezpieczeniu da-
nych. Pozwala na zapisywanie modeli CAD i obsługę doku-
mentów - od wiadomości e-mail po obrazy - w indeksowa-
nym repozytorium centralnym, umożliwiającym śledzenie
wersji i automatyzację toku prac. Oznacza to skrócenie cza-
su wyszukiwania danych i wyeliminowanie konieczności wie-
lokrotnego wykonywania tej samej pracy.  

EXALEAD OnePart
Exalead OnePart to doskonałe narzędzie do wyszukiwania 
plików. Bez konieczności instalowania dodatkowego oprog-
ramowania na komputerach użytkowników, można w krót-
kim czasie przeszukać swój komputer, udziały sieciowe, czy
nawet pocztę elektroniczną. Jego prosty interfejs sprawia, że
nie trzeba poświęcać wielu godzin na naukę programu.  

eDrawings
eDrawings to rozwiązanie, które pozwala na bardziej efek-
tywną pracę, dzięki zaangażowaniu w proces rozwoju pro-
duktu wielu osób. Korzystając z eDrawings, można dzielić się
danymi między różnymi środowiskami CAD i przesyłać je do
użytkowników, którzy korzystają z rozwiązań CADowskich lub
też nie. To wszystko można zrobić przesyłając pliki eDrawings
za pomocą zwykłego maila. Dzięki prostym animacjom, 
hiperlinkom oraz plikom STL, eDrawings pozwala szybko zin-
terpretować dokumentację 2D oraz 3D, uwzględniając w tym
dane produkcyjne PMI przygotowane w dodatku SOLID-
WORKS MBD.    



WYTWARZANIE

SOLIDWORKS Inspection
SolidWorks Inspection pozwala firmom tworzącym doku-
menty kontroli, zautomatyzować dodawanie odnośników 
do rysunków technicznych i plików 3D, przy użyciu infor-
macji o produkcie i produkcji (PMI). Minimalizuje też czas 
potrzebny do rejestracji pomiarów kontrolnych i usprawnia
tworzenie sprawozdań z kontroli, według norm branżowych,
wykorzystując istniejące dane 2D i 3D CAD.  

SOLIDWORKS CAM
SolidWorks CAM, to rozwiązanie do obsługi programowania
toczenia i frezowania 2,5-osiowego, oparte na technologii
CAMWorks. SolidWorks CAM umożliwia obróbkę typu 3 + 2
oraz zapewnia pełne wsparcie dla konfiguracji, części 
i złożeń. Moduł SolidWorks CAM wykorzystuje zasady obróbki
oparte na regułach, co umożliwia zaprogramowanie w sys-
temie najważniejszych strategii obróbki, które mają być uży-
wane jako standardowe. Reguły te mogą być automatycznie
stosowane, w zależności od rodzaju materiału oraz geometrii
danej operacji. Dzięki wykorzystaniu interfejsu części i złożeń
SolidWorks, nauka obsługi modułu CAM jest szybka i prosta,
co umożliwia bezproblemowe wykorzystanie zalet obróbki
opartej na regułach.  

SOLIDWORKS Model-Based Definition
(MBD)
SolidWorks MBD to aplikacja oparta na modelu, która 
umożliwia zmniejszanie kosztów, dzięki jednoznacznym, zin-
tegrowanym adnotacjom 3D. W przeciwieństwie do rysun-
ków 2D, program SolidWorks MBD definiuje, organizuje 
i publikuje adnotacje bezpośrednio w danych 3D. Ułatwia to
automatyzację dalszych procesów produkcyjnych, takich jak
analiza tolerancji, obróbka i kontrole.  
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