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UAB „IN RE“ ir Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp. seminarų ciklas 

SOLIDWORKS 2015 – ĮKVĖPTAS INOVACIJŲ 

SOLIDWORKSSOLIDWORKSSOLIDWORKSSOLIDWORKS    2012012012015555 – naujausia 3D projektavimo programinės įrangos paketo versija, kurioje rasite naujas ir 
patobulintas funkcijas, produktyvumą didinančius paketus, leidžiančius didinti tiek individualių vartotojų 
produktyvumą, tiek visos įmonės darbą. 23-ojoje programos versijoje yra šimtai naujų funkcijų ir pakeitimų, daugiau 
nei 90 procentų iš jų yra atlikti atsižvelgiant į programos vartotojų pageidavimus. SOLIDWORKS 2015SOLIDWORKS 2015SOLIDWORKS 2015SOLIDWORKS 2015    programoje    
patobulinti esantys ir sukurti nauji įrankiai, pradedant nuo klasikinių detalių bei surinkimo projektavimo, baigiant 
lakštinio metalo, rėminių konstrukcijų, liejimo formų, vamzdynų, ŠVOK (angl. HVAC) ir elektros latakų trasavimo. 
Seminaro metu pristatysime naujus, SOLIDWORKS Inspection ir SOLIDWORKS Model Based Definition (MBD), 
produktus  bei naujai atsiradusią SOLIDWORKS Plastics Advanced produkto konfigūraciją. 

UAB „IN RE“, bendradarbiaudama su Lietuvos universitetais, kviečia Jus į seminarus, kurių metu galėsite 
susipažinti su naujausiomis SOLIDWORKS 3D CAD/CAE/PDM produktų šeimos versijomis.  

Seminaras bus naudingas tiek naujiems vartotojams, tiek ir esamiems vartotojams. Kviečiami dalyvauti 
mokslininkai, studentai, pramonės įmonių vadovai, inžinieriai-projektuotojai, dirbantys su mechanikos, automatikos, 
elektrotechnikos, mechatronikos įrenginių ir konstrukcijų projektais. Dalyvavimas seminaruose yra NEMOKAMASNEMOKAMASNEMOKAMASNEMOKAMAS! 

Prašome registruotis į seminarus iki iki iki iki spaliospaliospaliospalio    6666    dddd.... užpildant registracijos formą internete, arba pranešti apie 
savo norą dalyvauti el. paštu konferencijos@inre.lt. Daugiau informacijos telefonu: (8~5) 212 4660(8~5) 212 4660(8~5) 212 4660(8~5) 212 4660....    

Dalyvaukite seminaruose ir laimėkite 3D manipuliatorius.  
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SOLIDWORKSSOLIDWORKSSOLIDWORKSSOLIDWORKS    Certified Documentation Services ProviderCertified Documentation Services ProviderCertified Documentation Services ProviderCertified Documentation Services Provider    

    

Nauji produktai: 

 

SOLIDWORKS Inspection – gaminių kokybės kontrolės dokumentacijos 

kūrimo programinė įranga, kuri automatizuoja kokybės tikrinimo 

brėžinių ir matavimo planų kūrimą atsižvelgiant į kokybės reikalavimus 

(AS1902, PPAP ir t.t.). 

SOLIDWORKS Inspection veikia ne tik su SOLIDWORKS programa 

sukurtais brėžiniais, bet ir su brėžiniais išsaugotais PDF, TIFF arba JPG 

formatu. 

SOLIDWORKS Model Based Definition (MBD) – integruotas gamybos 

sprendimas, leidžiantis atsisakyti popierinių brėžinių spausdinimo. 

SOLIDWORKS MBD leidžia kurti, valdyti ir publikuoti gaminio ir jo gamybos 

informaciją (ang. PMI – product information modeling) standartiniais 

formatais.  

Naudojant SOLIDWORKS MBD, gamyboje naudojami ne tradiciniai 2D 

brėžiniai, o 3D modeliai, todėl sumažėja gamybos dokumentacijos kiekis, 

sutrumpėja gamybos laikas, sumažėja klaidų skaičius dokumentacijoje. 
 

Trumpai apie seminare pristatomus produktus: 

 

SOLIDWORKS 3D CAD – SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional ir 

SOLIDWORKS Premium 3D CAD sprendimų pagalba jūs ir jūsų komanda greitai 

transformuosite naujas idėjas į puikius produktus. 

SOLIDWORKS Electrical – sujunkite principinių elektros schemų projektavimo 

programą SOLIDWORKS Electrical su trimačio modeliavimo galimybėmis 

SOLIDWORKS Electrical 3D aplinkoje. Gautas programinis sprendimas jums 

užtikrins elektrotechnikos ir mechanikos inžinerijos sričių integraciją. 

 

 

SOLIDWORKS Simulation – siekdami padidinti produktų kokybę, pritaikykite 

savo projektus realaus pasaulio sąlygoms, tuo pat metu sumažindami 

prototipų gamybos ir realaus testavimo išlaidas. 

SOLIDWORKS Enterprise PDM – lengvas būdas ieškoti ir iš naujo panaudoti failus, 

detales ir brėžinius; dalintis projektavimo informacija; automatizuoti darbo eigą ir 

užtikrinti, kad gamyboje visada būtų naudojamos failų versijos. 

 

 

SOLIDWORKS Composer – efektyviai dalinkitės technine gaminio informacija, 

kurdami išbaigtą ir lengvai suprantamą dokumentaciją ir animacijas.  

DraftSight – nemokama braižymo programa leidžia profesionaliems CAD 

vartotojams, studentams ir dėstytojams kurti, redaguoti ir peržiūrėti DWG failus. 

DraftSight veikia Windows®, Mac® ir Linux platformose. Parsisiųsti nemokamą 

braižymo programą DraftSight galite iš www.draftsight.com puslapio.  


