
„SOLIDWORKS PReMIuM“
Projektavimas be jokių aPribojimų

vISAPuSIšKAS 3D 
PROjeKtAvIMO 

SPRenDIMAS

„SOLIDWORKS® Premium 2014“  yra visapusiškas 3D projektavimo sprendimas, 
kuris leidžia jums kurti, tikrinti, perduoti ir valdyti savo gaminių projektus. 
„SOLIDWORKS Premium“ programoje integruoti efektyvūs projektavimo įrankiai, 
įskaitant naujausias detalių, surinkimų ir brėžinių kūrimo funkcijas, drauge su 
modelių analizės įrankiais, išlaidų įvertinimu, vaizdo perteikimu, animacija ir 
gaminių duomenų valdymu, užtikrina spartesnį ir paprastesnį dalijimąsi dizaino 
idėjomis, o tai užtikrina produktyvesnį projektavimą 3D aplinkoje. 



vIenAS PAKetAS PADėS įveIKtI vISuS jūSų PROjeKtAvIMO IššūKIuS 
„SOLIDWORKS Premium 2014“ siūlo jums efektyvias, paprastai naudojamas funkcijas, kurios 
automatizuoja sprendžiamus uždavinius, racionalizuoja darbo srautą ir padeda greitai sukurti 
ir patikrinti gaminio konstrukciją, funkcionalumą ir veikimą. „SOLIDWORKS“ sprendimų – 
apimančių projektavimo, modeliavimo, darnaus projektavimo, techninio komunikavimo ir 
duomenų valdymo priemones – dalis yra „SOLIDWORKS Premium 2014“ programa, kuri 
naudojant specifinius įrankius leidžia pažangiai projektuoti. Tokiu būdu užtikrinamas 
efektyvesnis darbas ir priimami geresni projektavimo sprendimai. 

SPARčIAI MOKYKItėS, SPARčIAI DIRBKIte IR BūKIte PRODuKtYveSnI
„SOLIDWORKS“ programinė įranga apjungia paprastą naudojimą ir plačias pritaikymo pagal 
individualius poreikius galimybes, todėl nauji programos naudotojai gali greitai mokytis, o patyrę 
naudotojai – sparčiau dirbti. Šį paprastą, tačiau efektyvų sprendimą, kuris gaminio viziją pavers 
tikrove, gali naudoti bet kokio dydžio įmonės. 

Intuityvi „SOLIDWORKS“ naudotojo sąsaja, sukurta akimirksniu užtikrinti jūsų produktyvumą, 
yra lengvai perprantama ir naudojama. Susieti meniu pateikia reikiamą komandą reikiamu 
metu. Įrankių juostos komandos suskirstytos pagal projektavimo funkcijas, tokiu būdu 
užtikrinant lengvą pasiekiamumą. Automatizuota komandų paieška padeda akimirksniu 
surasti reikalingą komandą. Gausus mokymo programų ir pagalbinių dokumentų rinkinys 
užtikrina, kad sparčiai žengsite į priekį. 

Dėl paprasto „SOLIDWORKS“ naudotojo sąsajos pritaikymo pagal individualius poreikius, galėsite 
ženkliai padidinti savo projektavimo darbų produktyvumą. Jūs galite pagal individualius poreikius 
pritaikyti įrankių juostas, susietus meniu, sparčiųjų klavišų kombinacijas ir aplinkos nustatymus. 
Pelės paspaudimų pagalba galite lengvai pasiekti komandas, o naudodami programavimo sąsają 
ir paketinį duomentų apdorojimą galite automatiškai atlikti projektavimo užduotis.

Sumanūs projektavimo ir detalizavimo įrankiai, automatiškai aptinka ir išsprendžia 
pasikartojančias modeliavimo ir detalizavimo problemas, kurios dažnai vargina projektuotojus 
bei reikalauja daug laiko.

AKIMIRKSnIu PAveRSKIte IDėją tIKROve
Naudodami funkcionalius 3D modelius įgyvendinkite savo idėjas ir pateikite rinkai. 

Detalių ir mazgų modeliavimas
„SOLIDWORKS Premium“ jums leidžia projektuoti gaminius, skirtus įvairioms pramonės sritims ir 
skirtingai paskirčiai. 

•	 3D modeliavimas: kurkite ir redaguokite 3D detalių ir mazgų modelius, ruoškite 
2D brėžinius, kurie automatiškai atsinaujina pagal 3D modelių pokyčius. 

•	 Konceptualus dizainas: kurkite eskizus; parinkę jėgas ir variklius, patikrinkite mechanizmų 
veikimo charakteristikas; importuokite paveikslėlius ir skanuotus vaizdus, o tada 
panaudokite kaip pagrindą kurdami 3D modelius.

•	 Plačios mazgų projektavimo galimybės: kurkite ir valdykite didelės apimties projektus, 
naudodami detalų arba supaprastintą darbo režimą.

Pakavimo įrenginys | „ABCO Automation, Inc.“ bendrovė

 Pagreitinkite įrenginio 
projektavimo darbus ir 
sumažinkite gamybos klaidų 
skaičių naudodami specialiai 
tam skirtas funkcijas, kurios 
skirtos suvirintų konstrukcijų ir 
lakštinio plieno gaminių 
projektavimui, o taip pat 
susikirtimų bei kiaurymių 
neašiškumo patikrai. 

•	Išbandykite fotorealistinį 
vaizdavimą bei animaciją, 
skirtą vaizdo perteikimui ir 
bendravimui. 

•	Sparčiai kurkite bet kokias 
geometrines formas, 
įskaitant sudėtingas 
organines formas ir paviršius 
su ištisiniais vingiais / 
linkiais (C2).

•	Lengvai kurkite, dalinkitės ir 
valdykite didelės apimties 
projektus naudodami 
bendradarbiavimo ir 
duomenų valdymo įrankius. 

•	Užtikrinkite efektyvumą, 
tinkamumą gamybai ir 
užsibrėžtą kainą naudodami 
integruotus analizės įrankius. 

PAGRINDINIAI 
PRIVALUMAI



•	 Pažangus paviršių modeliavimas: kurkite ir redaguokite 
sudėtingą kietakūnių detalių ir paviršiaus geometriją, 
įskaitant C2 tipo paviršius.

•	 Lakštinis metalas: projektuokite naudodami eskizus arba 
konvertuokite savo 3D modelį į lakštinio metalo detalę; 
taip pat galite kurti tikslias lakštinio metalo išklotines 
automatiškai įvertindami ruošinio matmenų pokyčius 
atsirandančius lenkimo metu.

•	 Suvirintosios konstrukcijos: sparčiai projektuokite 
suvirintąsias konstrukcijas, sudarytas iš metalinių profilių, 
plokščių ir kampinių sujungimų; taip pat galite naudotis iš 
anksto paruoštomis detalių bibliotekomis.

•	 Liejimo formų projektavimas: projektuokite liejamas detales ir 
liejimo formas, įskaitant liejimo nuolydžius, skyrimo paviršius ir 
darbines dalis (plokštes, kolonėles, ežektorius ir pan).

•	 Vamzdynų projektavimas: kurkite ir dokumentuokite 3D 
vamzdynų sistemas, vamzdynų trasas dalinkite į atskirus 
segmentus, pridėkite papildomus elementus bei nuolydžius, 
gaukite visapusišką medžiagų žiniaraštį (BOM).

•	 Elektros kabelių / laidų pynių ir instaliacinių vamzdžių 
išvedžiojimas: importuokite informaciją apie elektros sistemos 
sujungimus, išvedžiokite ir dokumentuokite elektros sistemas, 
gaukite pilnavertį projekto žiniaraštį (BOM). 

Pakartotinis projektų naudojimas ir automatizavimas
Pagreitinkite naujų projektų kūrimą pasinaudodami 
atliktais darbais – naudokite „SOLIDWORKS“ 
projektavimo automatizavimo įrankius. 

•	 „SOLIDWORKS Search“: ieškokite bet kokių failų – 
kompiuteryje, tinkle, „SOLIDWORKS PDM“ sistemoje 
ar internete.

•	 Projektavimo automatizavimas: naudodami 
„DriveWorksXpress“ funkciją automatizuokite 
pasikartojančias projektavimo užduotis – įskaitant detalių, 
mazgų ir brėžinių kūrimą.

•	 Konfigūracijos: automatiškai kurkite kelias detalių ir 
mazgų versijas, o tada išsaugokite jas tame pačiame faile 
greitai prieigai.

•	 Modelių biblioteka: taupydami 
laiką modelių bibliotekoje 
išsaugokite dažnai 
naudojamas detales, 
savybes ir šablonus; 
„SOLIDWORKS 
Toolbox“ bibliotekoje 
yra daugiau nei 
milijonas 
komponentų, 
kuriuos galite 
panaudoti kurdami 
modelius. 

•	 „3D ContentCentral®“ internetinės bibliotekos: 
sutaupykite laiko projektuose naudodami detalių tiekėjų 
siūlomus 2D ir 3D detalių katalogus.

•	 „Smart Components“ komponentai ir „Smart Fasteners“ 
tvirtinimo detalės: sumažinkite gaminių surinkimo trukmę 
ir skatinkite standartizavimą naudodami sumanius 
komponentus, kurie automatiškai įsistato į gaminius, 
parinkdami reikiamą komponento dydį ir, esant poreikiui, 
detalėse suformuoja montavimo angas ir išpjovas. 

Animacijos ir fotorealistinis vaizdavimas
Įtaigiai pateikite savo projektus naudodami efektyvias 
vizualines priemones. 

•	 „PhotoView 360“: nors ir nesate grafikos specialistai, 
greitai kurkite itaigius fotorealistinius vaizdus ir animacijas.

•	 Virtualaus pasivaikščiojimo / virtualaus skraidymo 
animacijos: sukurtikite virtualaus pasivaikčiojimo po 
modelį video įrašą, kad galėtumėte paaiškinti modelyje 
panaudotus sprendimus kitiems.

•	 Modelių animacija: pademonstruokite pagrindines jūsų 
gaminių funkcijas panaudodami judesio, sunkio jėgos ir 
komponentų tarpusavio kontakto funkcijas, arba 
pajudinkite komponentus rankiniu būdu; įrašykite ir 
išsaugokite vaizdo įrašą.

„ SOLIDWORKS Costing“ padėjo sumažinti kainos nustatymui skirtą laiką nuo 
5 valandų iki apytiksliai 40 minučių“.

— Dayne Peruzzi, vadovas, „PMS Manufactured Products“ bendrovė

Dviratis | „Cycles Devinci“ bendrovė

Fotorealistinis vaizdavimas 
leidžia jums dalintis idėjomis 
nekuriant fizinių prototipų. 



„ Naujovės mums padėjo užimti reikšmingą rinkos dalį, o „SOLIDWORKS“ programinė 
įranga yra viena iš priemonių, kuri leidžia mums nevaržomai siekti pažangos“. 

— Kai Birger Olsen, inžinerijos vadovas, „Ramboll Offshore Wind“ bendrovė

2D brėžiniai
Greitai kurkite gamybai pritaikytus 2D brėžinius, kurie aiškiai parodo, kaip jūsų gaminys turėtų būti gaminamas ir surenkamas. 

•	 Automatizuotas brėžinių kūrimas: paprasčiausiai 
nutempkite 3D modelį į brėžinį ir taip sukurkite vaizdus su 
paslėptomis nematomomis linijomis arba be jų, taip pat 
nuspalvintus modelio vaizdus. Automatiškai kurkite bet 
kokio tipo vaizdus – izometrinius, pjūvius, dalinius pjūvius 
arba detalius vaizdus. 

•	 Automatinis brėžinių atnaujinimas: užtikrinkite, kad 
brėžinio vaizdai visada atsinaujins pagal 3D modelio 
pakeitimus, kai atliekami detalės arba mazgo pakeitimai. 

•	 Matmenų brėžinyje dėjimas: automatizuokite matmenų 
ir tolerancijų dėjimą taikydami pramonėje patikrintus, 
gamybai paruoštus, 2D brėžinių forminimo įrankius. 

•	 Medžiagų žiniaraštis (BOM): kurkite automatizuotus 
medžiagų žiniaraščius su išnašomis ir detalių pjovimo 
lentelėmis, kurie atsinaujins pagal modelio pakeitimus; 
medžiagų žiniaraštį iš 3D modelio ar brėžinio išsaugokite 
„Microsoft®“ „Excel“ formatu spausdinimui arba įkėlimui į 
ERP/MRP sistemas.

•	 Paaiškinimai: sukurkite išbaigtą brėžinį pridėdami visas 
reikalingas tolerancijas, simbolius, pastabas, informaciją 
apie skyles ir lenteles.

•	 Atitikimo standartams tikrinimas: naudodami 
„SOLIDWORKS“ programos  atitikimo standartams tikrinimo 
įrankį „Design Checker“ palyginkite savo brėžinius su 
bendrovės standartais ir užtikrinkite jų atitikimą.

•	 Brėžinių kontrolė: kontroliuokite brėžinių revizijas ir 
grafiškai palyginkite brėžinius, kad galėtumėte geriau 
suprasti skirtumus tarp jų.

Atlikę pakeitimus 3D modeliuose 
automatiškai kurkite ir atnaujinkite 
brėžinius ir specifikacijas.



PAtIKRInKIte GAMInIų SAvYBeS nAuDODAMI vIRtuALų teStAvIMą
Užtikrinkite, kad jūsų idėjos bus įgyvendintos taip, kaip sumanėte: pasinaudokite 
„SOLIDWORKS CAD“ programoje integruotais analizės įrankiais, kurie skirti 
projektuotojams bei inžinieriams, geriausiai išmanantiems savo projektus. Išvenkite 
rizikos, kurią kartais lemia naujovės, ir sumažinkite fizinių gaminių prototipų skaičių – 
taip sutaupysite pinigų ir sumažinsite gaminio užbaigimui reikalingą laiką. 

Laiko valdymu pagrįstas judėjimas
„SOLIDWORKS Motion“ naudoja detalių 
tarpusavio ryšius, detalių susikirtimo 
aptikimo funkciją ir patikimą skaičiuoklę 
tam, kad nustatytų detalių judėjimo 
charakteristikas veikiant apkrovoms. Tokiu 
būdu patikrinama, ar pasiekėte 
užsibrėžtus projektavimo tikslus.

Statinis linijinis modeliavimas
Apskaičiuokite konstrukcijos įtempius, 
deformacijas ir atsargos koeficientą 
veikiant apkrovoms, kad galėtumėte 
nustatyti pavojingas gaminio vietas, o 
tuomet, įvertinę konstrukcijos pakeitimus, 
pagerinsite galutinę gaminio kokybę 
ir savybes. 

„SOLIDWORKS Simulation“ modeliavimo 
rinkiniuose rasite dar daugiau naudingų 
funkcijų, kurios yra integruotos į 
projektavimo aplinką. 

Jeigu reikalinga papildoma informacija, 
apsilankykite interneto svetainėje:  
www.solidworks.com/simulation.

3D projektavimo pradinio lygmens įrankiai, 
skirti gaminio poveikio aplinkai analizei ir 
oro arba vandens srauto analizei.

„SustainabilityXpress“
Norėdami įvertinti jūsų gaminio poveikį 
aplinkai ir siekdami optimaliai parinkti 
medžiagas bei detalių geometriją, 
naudokite „SustainabilityXpress“ įrankius. 

„FloXpress“
„SOLIDWORKS“ programos „FloXpress“ 
įrankiai leidžia atlikti pradinį skysčių 
srautų modeliavimą ir parengti ataskaitas. 

Įvertinkite, kaip jūsų produktas 
projektuojamas visuose gamybos 
etapuose, naudodami 
„SOLIDWORKS Premium“ programą.



SuMAžInKIte GAMInIO SAvIKAIną IR užtIKRInKIte, KAD tInKAMAS GAMInYS BuS PRADėtAS 
GAMIntI jAu Iš PIRMOjO KARtO 
Naudodami „SOLIDWORKS Premium“ įrankius patikrinkite ar gaminį įmanoma pagaminti dar prieš gamindami gaminio 
prototipą. Taip sumažinsite atliekų kiekį ir sutaupysite. 

Savikainos skaičiavimas
•	 Automatinis savikainos skaičiavimas: automatiškai 

apskaičiuokite detalės savikainą naudodami iš anksto 
sukurtus kainų šablonus; pagal paskaičiuotą gaminio 
savikainą projektuotojai galės greičiau priimti teisingus 
sprendimus; gamintojai galės automatizuoti savo kainų 
nustatymo procesus. 

•	 Pritaikykite gamybos nustatymus pagal savo 
individualius poreikius: pagal individualius poreikius 
pritaikykite šablonus, kad galėtumėte įvesti konkrečias 
gamybos išlaidas ir duomenis, pavyzdžiui, medžiagų kainą, 
darbo jėgos sąnaudas, naudojamas stakles ir stalių 
judėjimo greitį, o taip pat pasiruošimo darbui išlaidas. 

Susikirtimų pašalinimas
•	 Susikirtimų ir persidengiančių detalių aptikimas: 

patikrinkite, ar tarp komponentų nėra susikirtimų ir 
persidengimų, ar palikti pakankami tarpai tarp detalių. 
Tokiu būdu užtikrinsite tinkamą gaminių veikimą. 

•	 Kiaurymių ašiškumo tikrinimas mazge: pašalinkite 
neašiškumus tarp kiaurymių mazguose ir išvenkite 
problemų surenkant gaminius. 

•	 Tolerancijų analizė: naudodami „SOLIDWORKS“ 
programos „TolAnalyst™“ įrankius automatiškai 
patikrinkite detalių ir mazgų tolerancijas ir užtikrinkite, kad 
komponentai bus tinkamai sumontuoti drauge.

Nutiestų trasų sistemos
•	 Laidų ir kabelių pynės: automatiškai sukurkite gamybai 

skirtas laidų ir kabelių pynių išklotines, jų jungčių brėžinius 
bei laidų pjovimo ilgių sąrašus.

•	 Vamzdžiai ir vamzdynai: projektuokite vamzdynų tinklus, 
įskaitant vamzdynų segmentavimą, tokiu būdu užtikrinant 
paprastesnę gamybą bei transportavimą; kurkite įprastas 
arba lanksčių vamzdžių vamzdynų sistemas.

Gamybai tinkamas dizainas
•	 „DFMXpress“: naudokite „SOLIDWORKS“ „DFMXpress“ 

įrankius, norėdami patikrinti tinkamumą gamybai ir 
gamybos įtaką gaminio kainai.

•	 Palyginkite detales ir brėžinius po atliktų pakeitimų: 
naudodami detalių ir brėžinių palyginimo įrankius grafiškai 
pamatykite skirtumus tarp dviejų detalės ar brėžinių 
variantų atlikus pakeitimus. 

•	 Liejimo nuolydžių, ištraukiamumo iš formos ir sienelių 
storio patikros: automatiškai patikrinkite liejimo nuolydžių, 
ištraukiamumo iš formos ir sienelių storio aspektus 
liejamose ir kalamose detalėse bei liejimo formose.

•	 Lakštinio metalo gaminio išklotinės: automatiškai sukurkite 
lakštinio metalo gaminio išklotines gamybai; išklotinėse 
ivertinami lenkiamo ruošinio matmenų pokyčiai, todėl 
gaunami tikslūs gamybai reikalingi matmenys.

Duomenų išsaugojimas gamybai
•	 3D sparčiam prototipų kūrimui: išsaugokite „SOLIDWORKS“ 

3D modelius STL ir kitais failų formatais sparčiam 
prototipų ruošimui.

•	 2D gamybiniai duomenys: iš „SOLIDWORKS“ 3D modelių 
automatiškai eksportuokite su CNC suderintus DXF™ ir 
DWG failus.

•	 Pasiruošimas racionaliai gamybai: automatinis angų, 
suvirinimo, pjovimo, štampavimo ir CNC vamzdžių lenkimo 
lentelių kūrimas.

•	 3D CAM partnerių produktų integravimas: naudodami 
„Certified Gold Partner“ partnerių CAM produktus 
automatiškai atnaujinkite NC įrankių trajektorijas 
„SOLIDWORKS“ programoje be jokio duomenų perkėlimo.

„SOLIDWORKS Costing“ padeda 
projektuotojams greičiau priimti patikimesnius 
sprendimus, pagrįstus gamybos kaina. Taip pat 
ši programa padeda gamintojams automatizuoti 
gaminių kainų nustatymo procesus. 



„ Dabar mes naudojame „SOLIDWORKS EPDM“ programinę įrangą tiek dokumentų peržiūrai, 
tiek elektroninių duomenų kontrolei. Taigi turime elektronines atsargines kopijas ir tokiu 
būdu užtikriname, kad būtų patenkinami vaistų ir maisto administracijos* reikalavimai“.

— Patrick Brown, tyrimų ir plėtros inžinierius, „Berchtold Corporation“ korporacija
* JAV Maisto ir vaistų administracija

Peržiūrai ir informacijos apie 
projektą gavimui greitai 
atidarykite didelės apimties 
modelius naudodami „Large 
Design Review“ įrankį, kuris 
leidžia matyti modelį sudarančius 
komponentus, matuoti, kurti 
modelio pjūvius ir naudoti 
“Walk-through” įrankį. 

„P&H“ kasybos įrangos paveikslas

BenDRADARBIAuKIte IR GReIčIAu PAteIKIte SAvO IDėjAS
Dalinkitės CAD duomenimis su kitais, o taip pat greitai ir paprastai bendradarbiaukite kurdami produkto konstrukciją. 

Keitimasis duomenimis
•	 Importavimas / eksportavimas: konvertuokite CAD 

duomenis į formatą, kuris atitinka jūsų reikalavimus, 
įskaitant IFC failų importavimą / eksportavimą, norint 
dirbti su architektūros ir statybos inžinerijos (AEC) 
programine įranga.

•	 Esami 2D DWG duomenys: koreguokite projektus 
naudodami „SOLIDWORKS“ 2D CAD įrankius.

•	 Automatinis modelių kūrimas: automatiškai konvertuokite 
modelius sukurtus ne „SOLIDWORKS“ programa, į lengvai 
modifikuojamus „SOLIDWORKS“ modelius.

•	 Keitimasis ECAD-MCAD duomenimis: „CircuitWorks™“ 
įrankių pagalba naudokitės dvikrypčiais duomenų mainais 
tarp mechanikos ir elektros sistemų projektuotojų. 

•	 Skenuotų duomenų importavimas: naudodami 
„SOLIDWORKS“ programos „ScanTo3D“ įrankius 
konvertuokite skenuotus duomenis į „SOLIDWORKS“ CAD 
geometriją ir taip palengvinkite atvirkštinį projektavimą.

Bendradarbiavimo įrankiai
•	 Didelių surinkimų peržiūra: atidarę didelius surinkimus 

greitai atidarykite, naršykite, matuokite, kurkite pjūvius ir 
nuotraukas su komentarais, tokiu būdu bendraukite su 
savo projektuotojų komanda.

•	 „eDrawings® Viewer“ peržiūros įrankis: peržiūrėkite ir 
komentuokite „SOLIDWORKS“ failus naudodami 
„eDrawings Viewer“ peržiūros įrankį, kuriame failai 
pateikiami elektroniniam paštui patogiu formatu. Programa 
palaiko „SOLIDWORKS“ CAD, DWG ir daugybę kitų CAD 
formatų, o taip pat leidžia pasukti, matuoti, žymėti, atlikti 
pjūvius ir virtualiai išardyti mazgus į sudedamąsias dalis. 
Programa taip pat palaikoma ir mobiliuosiuose įrenginiuose. 

•	 Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę: naudokite 
„SOLIDWORKS Defeature“ technologiją, kurios pagalba 
galėsite paslėpti pasirinktus savo sukurto projekto 
komponentus, prieš dalindamiesi modeliais. 

„SOLIDWORKS“ gaminio dokumentacijos valdymas (PDM)
•	 Tvarkykite savo duomenis: valdykite savo projektų duomenis 

naudodami automatinės revizijų kontrolės, duomenų 
apsaugos ir prieigos kontrolės funkcijas. 

•	 Suraskite savo duomenis: ieškokite komponentų, kuriuos 
būtų galima panaudoti naujame projekte, suraskite ir 
pakartotinai panaudokite jau sukurtus projektus. Taip 
sutaupysite laiko ir sumažinsite išlaidas. 
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MOKYMAI IR PAGALBA

Pasaulinė mokymo ir pagalbos bendruomenė
„SOLIDWORKS“ naudotojams suteikta galimybė naudotis 
įvairiais įrankiais ir ištekliais – mokymosi medžiaga, pagalba 
internetu, tinklaraščiais, forumais, „SOLIDWORKS“ naudotojų 
grupės tinklu (www.SWUGN.org) ir plačiu pasauliniu vietinių 
pardavimo atstovų tinklu. Prisijunkite prie pasaulinės 
bendruomenės ir dalinkitės ptirtimi bei sparčiai įveikite 
projektavimo iššūkius. Mūsų pardavimo atstovus, 
„SOLIDWORKS“ naudotojams kuriančius pridėtinę vertę, 
galima rasti įvairiuose pasaulio šalyse. Jų užduotis – 
akimirksniu užtikrinti jūsų darbo produktyvumą . Mūsų 
pardavimo atstovai, vidutiniškai turinys daugiau nei 10-ties 
metų patirtį CAD versle ir didžiausią dėmesį skiriantys 
„SOLIDWORKS“ sprendimams, teikia pasaulinio lygio 
techninį palaikymą, nuolatinius mokymus ir individualiai 
pritaikytą aptarnavimą, kuris visada užtikrins jūsų sėkmę. 

„SOLIDWORKS“ SPRenDIMAI 
„SOLIDWORKS“ programinės įrangos naudotojai kuria 
naudodami intuityvią „3DEXPERIENCE“ aplinką, kuri 
maksimaliai padidina gaminio projektavimo efektyvumą, 
todėl greičiau ir ekonomiškiau kuriami geresni produktai. 
Su visu „SOLIDWORKS“ programinės įrangos sprendimu, 
skirtu modeliavimui, analizei, darniam projektavimui, 
techninei komunikacijai ir duomenų valdymui, galite 
susipažinti interneto svetainėje adresu:  
www.solidworks.com/products2014.

SužInOKIte DAuGIAu
Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite tinklalapyje 
adresu: www.solidworks.com/premium arba susisiekite su 
savo vietiniu įgaliotuoju „SOLIDWORKS“ pardavimo atstovu. 

DuOMenų MAInAI

„SOLIDWORKS Premium 2014“ programos transliatoriai 
leidžia keistis CAD duomenimis sukurtais įvairiose 
programose ir išsaugotais skirtingais failų formatais:

•	 3D XML

•	 3DS

•	 AI („Adobe® 
Illustrator®“)

•	 ASC

•	 „Autodesk® Inventor®“

•	 „CADKEY®“

•	 CGR („CATIA®“ brėžiniai)

•	 DWG

•	 DXF

•	 HCG („CATIA“ labai 
suglaudinta grafika)

•	 HSF („Hoops“)

•	 IBL

•	 IDF

•	 IFC

•	 IGES

•	 JPG

•	 „Mechanical Desktop®“

•	 NZIP

•	 NXM

•	 OBJ

•	 „Parasolid®“

•	 PDF

•	 PNG

•	 PLY

•	 PLY2

•	 „Pro/ENGINEER®“

•	 PSD („Adobe 
Photoshop®“)

•	 „Rhino“

•	 SAT („ACIS®“)

•	 „Solid Edge®“

•	 STEP

•	 STL

•	 TIFF

•	 TXT

•	 U3D („Universal 3D“)

•	 „Unigraphics®“

•	 VDA-FS

•	 VRML

•	 XYZ

PALAIKOMI StAnDARtAI

•	 ANSI 

•	 GOST

•	 BSI 

•	 ISO

•	 DIN

•	 JIS

•	 GB

SISteMAI tAIKOMI ReIKALAvIMAI

•	 „Windows® 7“ (32 arba 64 bitų) arba 
„Windows 8“ (64 bitų)

•	 2 GB RAM (mažiausiai)

•	 5 GB laisvos vietos diske (mažiausiai)

•	 Sertifikuota vaizdo plokštė ir tvarkyklė

•	 „Intel®“ arba „AMD®“ procesorius su SSE2 palaikymu

•	 DVD arba prijungimas prie plačiajuosčio interneto tinklo

•	 „Internet Explorer 8“ arba naujesnė versija

•	 „Microsoft Office® 2007“ arba naujesnė versija

Jeigu reikalinga papildoma informacija, 
apsilankykite interneto svetainėje:  
www.solidworks.com/systemrequirements. 

Aplankykite mūsų svetainę adresu: 3DS.COM/SOLIDWORKS

„3DEXPERIENCE Solutions“ sprendimai, pagrįsti mūsų prekės ženklo programomis, taikomi 
12 pramonės sričių.
„Dassault Systèmes“, „3DExpEriEncE“ bendrovė, tiekia įmonėms ir žmonėms virtualius pasaulius, kuriuose galima susipažinti su darniosiomis 
inovacijomis.  Šie pasaulyje lyderiaujantys sprendimai pakeičia gaminių projektavimo, gamybos ir aptarnavimo būdus. „Dassault Systèmes“ sprendimai 
skatina socialines inovacijas, išplečia virtualaus pasaulio galimybes, leidžiančias pasiekti geresnių rezultatų realiame pasaulyje. Grupė aptarnauja ir 
užtikrina naudą daugiau nei 150 000 skirtingo dydžio klientų visose pramonės srityse, daugiau nei 80-yje šalių. Jeigu pageidaujate daugiau informacijos, 
apsilankykite interneto svetainėje adresu: www.3ds.com.

Europa/Artimieji Rytai/Afrika
Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay Cedex
France

Šiaurės ir Pietų Amerika
Dassault Systèmes
175 Wyman Street
Waltham, Massachusetts
02451-1223
USA

Šiaurės Europos ofisas
+46(0)8-684 30 440  
solidworksinfose@3ds.com

http://www.3ds.com/solidworks



