ROZWIĄZANIE SOLIDWORKS DLA
PROCESÓW OD PROJEKTOWANIA
DO PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE, WIZUALIZACJA, TWORZENIE
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, WERYFIKACJA,
SZACOWANIE KOSZTÓW, PRODUKCJA, KONTROLA JAKOŚCI
I ZARZĄDZANIE W JEDNYM, WSPÓLNYM ŚRODOWISKU.
Przez wiele lat działy projektowania oraz produkcji funkcjonowały w firmach oddzielnie i wykorzystywały różne
oprogramowanie. Obecnie jednak, w związku ze wzrostem
poziomu konkurencji na rynku, firmy czują potrzebę szybszego przygotowywania się do produkcji przy jednoczesnym
zwiększeniu przewidywalności jakości produktu oraz zmniejszeniu kosztu jego wytworzenia. W rezultacie firmy te dążą
do uproszczenia przepływu pracy w procesach od projektowania do produkcji.

Rozwiązanie SOLIDWORKS® dla procesów od projektowania do
produkcji to zintegrowany system umożliwiający wspólną, równoczesną pracę zespołów ds. projektowania i produkcji. Dzięki
dostępności wszystkich narzędzi w pojedynczym środowisku
pracy nie zachodzi potrzeba tłumaczenia ani konwersji dokumentów dla innych działów, co zapobiega błędom i problemom
ze zrozumieniem. Projektanci i inżynierowie mogą w ten sposób
poświęcić więcej czasu na doskonalenie swoich projektów bez
obaw, że wprowadzone przez nich zmiany zagrożą przyjętym
terminom realizacji. W efekcie przejście przez wszystkie fazy
od projektu koncepcyjnego aż do finalnego wytworzenia części
przebiega łatwiej i szybciej niż kiedykolwiek.

ZINTEGROWANY, RÓWNOCZESNY PROCES SOLIDWORKS A STANDARDOWY PROCES SEKWENCYJNY
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Zarządzanie danymi rozproszonymi

U podstaw tego rozwiązania leży współdzielony model
3D CAD pozwalający na łatwe zarządzanie zmianami
zachodzącymi na etapie projektowania i przygotowania
do produkcji, które są automatycznie wprowadzane do
wszystkich związanych z produktem rysunków, systemów
produkcyjnych i dokumentów technicznych.

Wykorzystanie modelu CAD 3D w procesach od projektowania
do produkcji zapewnia:
• Automatyczne wprowadzanie zmian: zmiany w projekcie
są automatycznie wprowadzane we wszystkich kolejnych
obszarach funkcjonalnych związanych z produktem.
• Brak konieczności wstrzymywania produkcji:
zmiany późno zaistniałe w procesie opracowywania
produktu mogą być wprowadzane bez przesuwania
terminów dostawy.
• Jednoczesne projektowanie i przygotowywanie do
produkcji: wszystkie działy mogą szybciej rozpoczynać
swoją pracę.
• Zarządzanie główną reprezentacją projektu: model
3D CAD pozostaje główną reprezentacją produktu.
Już tysiące firm zyskały przewagę dzięki wdrożeniu tych
narzędzi, a wiele z nich stało się liderami w swojej branży.

ZINTEGROWANY PROCES OD
PROJEKTOWANIA DO PRODUKCJI
Rozwiązanie SOLIDWORKS dla procesów od projektowania do produkcji umożliwia projektantom, inżynierom,
zespołom produkcyjnym, a także podwykonawcom zewnętrznym równoczesną i bezproblemową pracę w pojedynczym,
zintegrowanym i odpowiednio zarządzanym systemie. Takie rozwiązanie jest korzystne dla wszystkich działów
i etapów, od projektowania do produkcji.

PROJEKTOWANIE

WIZUALIZACJA

Doskonałe produkty mają swój początek w doskonałych projektach. Dlatego SOLIDWORKS zapewnia narzędzia niezbędne
do opracowywania produktu, od koncepcji po gotowe części
i złożenia. Oprogramowanie jest używane przez ponad 5,6 mln
projektantów, inżynierów, kierowników i producentów na
całym świecie, pomagając we wdrożeniu szybszego, łatwiejszego i sprawniejszego procesu opracowywania produktów.
SOLIDWORKS pomaga firmom wyróżnić się innowacyjnością
dzięki wiodącym na rynku funkcjom:

SOLIDWORKS Visualize jest „aparatem” SOLIDWORKS, pozwalającym łatwo i szybko tworzyć profesjonalne obrazy o jakości
zdjęć, animacje i interaktywne treści 3D. Pomaga firmom
podejmować lepsze decyzje dotyczące projektu i estetyki produktu na wcześniejszym etapie projektowania. Inne cechy:

• Projekt koncepcyjny: narzędzia opracowane specjalnie do
wzornictwa przemysłowego i projektowania mechanizmów.
• Tworzenie powierzchni: zaawansowane narzędzia
umożliwiają szybkie tworzenie nawet najbardziej
skomplikowanych kształtów.
• Bezpośrednia edycja: bezpośrednie manipulowanie
geometrią modelu 3D CAD.
• Rysunki 2D w jakości produkcyjnej: komunikacja
obejmująca sposób wytwarzania.
• Duże złożenia: możliwość obsługi wyjątkowo dużych
projektów składających się nawet z setek tysięcy części.
• Inżynieria wsteczna: narzędzia do manipulowania
i budowania powierzchni z danych chmur punktów i siatki.
• Funkcje dostosowane specjalnie do projektowania:
projektowanie form, arkuszy blachy, konstrukcji
spawanych, a także prowadzenie instalacji rurowych
i elektrycznych.
• Automatyzacja: możliwość konfiguracji produktu
i rysunku, bezpłatny interfejs API (Application
Programming Interface – Interfejs programowania aplikacji)
oraz przetwarzanie seryjne.
• Generative Design: automatyczne wyprowadzanie
kształtu części w oparciu o wymagania funkcjonalne
i produkcyjne.
• Biblioteka obiektów CAD: ponad 1 milion komponentów
sprzętowych, elementów elektrycznych i symboli, które
można dodać do projektu.
• Katalogi internetowe: komponenty zaprojektowane przez
użytkowników i certyfikowanych dostawców.
• Import/eksport: sprawdzone w systemach produkcyjnych
funkcje importu i eksportu plików 2D i 3D z i do
wszystkich kluczowych formatów.
• Bezpośrednia zgodność operacyjna: oprogramowanie
SOLIDWORKS 3D Interconnect przeznaczone jest
do importowania plików pochodzących z innych
programów CAD.
• Projektowanie pod kątem produkcji: kontrola pod kątem
przenikania, tolerancji i standardów rysunku.

• Renderowanie: możliwość tworzenia fotorealistycznych
obrazów, animacji oraz interaktywnych materiałów 360VR, przeznaczonych do publikacji w Internecie lub na
platformach mobilnych.
• Łatwość obsługi: zaprojektowane z myślą o każdym
użytkowniku, nie tylko inżynierach.
• Wszechstronność: może być używane z dowolnym
narzędziem CAD.

RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA I WIRTUALNA
SOLIDWORKS Xtended Reality (XR) umożliwia wirtualną prezentację danych CAD. Wystarczy przesłać treści
z SOLIDWORKS, by stworzyć wspaniałe projekty w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, a także by wzbogacić
doświadczenia związane z przeglądaniem stron internetowych. Przynosi to następujące korzyści:
• Usprawnienia współpracy w zakresie wewnętrznej
i zewnętrznej oceny projektów.
• Zwiększenie sprzedaży na skutek wciągającego doświadczenia
• Wyszkolenie użytkowników w zakresie montażu
produktów i/lub interakcji z nimi.

„Obrazy o doskonałej jakości wygenerowane
przez SOLIDWORKS Visualize pomagają
nam usprawnić proces zatwierdzania
projektu i wprowadzać produkty na rynek
sześć miesięcy szybciej niż miało to miejsce
wcześniej. Wiedząc, jak łatwa i szybka jest
zmiana materiału produktu czy oświetlenia
w oprogramowaniu SOLIDWORKS Visualize,
stało się ono naszym oczywistym wyborem
spośród konkurencyjnych rozwiązań”.
– Jenny DeMarco Staab,
starszy projektant przemysłowy, Mary Kay Inc.

Model firmy BAKER Drivetrain

„Program SOLIDWORKS Simulation pozwala zidentyfikować i rozwiązać potencjalne
problemy już na etapie projektowania, dzięki czemu nawet pierwsze wypraski nie
wymagają poprawek. To niezwykłe narzędzie pozwoliło nam na zaoszczędzenie od 30 do
60 procent kosztów kapitałowych związanych z opracowywaniem nowych produktów.”
— Todd Turner, Senior Product Development Engineer, Macro Plastics

WERYFIKACJA
Wirtualne symulacje 3D stały się niezastąpionym narzędziem dla
przedsiębiorstw produkcyjnych ze wszystkich sektorów przemysłu. Teraz inżynierowie ds. produktu i produkcji mogą w jeszcze
większym stopniu posiłkować się danymi z wyników symulacji
podczas podejmowania decyzji technicznych. W ten sposób
wszyscy inżynierowie zyskują przewagę innowacyjną oraz lepsze
zrozumienie planowanego procesu produkcyjnego. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom SOLIDWORKS zyskały najbardziej dwa
obszary weryfikacji projektu.

KOMUNIKACJA
SOLIDWORKS MBD (Model-based Definition) umożliwia użytkownikom sprawne komunikowanie swoich intencji projektowych
bezpośrednio w modelu 3D CAD bez potrzebny tworzenia dodatkowych rysunków 2D. Usprawnia określanie, organizowanie
i publikowanie informacji dotyczących produkcji (PMI), w tym
danych modelu 3D, z wykorzystaniem przyjętych w branży formatów plików.
Jeżeli na potrzeby archiwizacji trzeba utworzyć plik PDF lub
eDrawings®, można tego dokonać automatycznie z modelu 3D,
podobnie jak tworzy się plik PDF lub eDrawings z rysunku 2D,
znacząco skracając czas projektowania.
SOLIDWORKS MBD pomaga usprawnić wytwarzanie, skrócić
czas cyklu produkcyjnego, zmniejszyć liczbę błędów i zachować zgodność ze standardami branżowymi, na co pozwalają
następujące funkcje:
• Widok szczegółów w modelu 3D: rejestrowanie,
zapisywanie i widoki szczegółów w modelu 3D.
• Dostosowywanie szablonów wyjściowych 3D dla wielu
różnych celów: generowanie rysunków technicznych na
potrzeby opracowywania wycen realizacji projektów dla
działów (RFQ), takich jak operacyjny, produkcji, jakości czy
zaopatrzenia.
• Bezpośrednie udostępnianie i archiwizowanie danych
3D: brak konieczności ponownego budowania modelu
3D z rysunku dla aplikacji wymagających modeli 3D
wykorzystywanych w późniejszych etapach pracy;
wystarczy przesłać model 3D zawierający PMI.
• Możliwość programowalnego odczytu i interpretacji
PMI: umożliwia zautomatyzowanie programowania
CAM oraz tworzenia dokumentacji kontroli jakości
oraz wyeliminowanie błędów występujących podczas
ręcznego wprowadzania danych.

• Weryfikacja produktu: Dzięki zaawansowanym
i intuicyjnym narzędziom SOLIDWORKS Simulation
projektanci mogą wirtualnie przetestować nowe pomysły,
szybko i efektywnie ocenić wydajność, poprawić jakość
oraz uzyskać potrzebną im przewagę w celu wdrożenia
innowacji do produkcji. Oprogramowanie SOLIDWORKS
Simulation pomaga inżynierom ds. produktu i produkcji
w stawianiu pytań — i formułowaniu odpowiedzi —
dotyczących ważnych i złożonych kwestii inżynieryjnych.
• Weryfikacja produkcyjna: Projektanci i wytwórcy
mogą wykorzystać szereg narzędzi SOLIDWORKS
służących do weryfikacji produkcyjnej projektów.
SOLIDWORKS zapewnia narzędzia pomagające
w prawidłowym przygotowaniu projektu, zanim
jeszcze trafi on do produkcji. Obejmują one narzędzia
do kontroli prawidłowego przygotowania szkicu,
podcięć, możliwości obróbki skrawaniem, jak również
bardziej zaawansowane narzędzia do symulacji procesu
formowania wtryskowego.

KOSZT
SOLIDWORKS Costing zapewnia narzędzia umożliwiające szacowanie kosztów arkusza blachy, obróbki skrawaniem, tworzenia
konstrukcji spawanych, odlewów, części z tworzyw sztucznych
oraz wydruków 3D. Dzięki posiadaniu tego typu informacji projektanci i inżynierowie mogą na bieżąco kontrolować projekty pod
kątem kosztów i porównywać je z założonymi celami, podczas gdy
producenci mogą zautomatyzować swój proces wyceny. Dostępne
funkcje:
• Automatyczna wycena kosztów produkcji w czasie
rzeczywistym: można natychmiastowo wyceniać koszt
produkcji części i złożeń.
• Podsumowanie kosztów złożenia: podsumowanie
kosztów wszystkich wytworzonych i zakupionych
komponentów w złożeniu.
• Dostosowywane ustawienia opcji produkcji:
dostosowanie danych wejściowych dotyczących kosztów
w oparciu o uwarunkowania firmowe i regionalne.
• Eksportowanie wycen i raportów: eksportowanie wycen
i raportów do formatów programów Word i Excel®.

„SOLIDWORKS pomaga mi od samego początku — od opracowania koncepcji aż po
powstawanie faktycznego produktu... To coś więcej niż program CAD i CAM. To
wszystko w jednym. Bez obrabiania opartego na regułach w SOLIDWORKS CAM
doprowadzenie do realizacji tysiąca części byłoby praktycznie niemożliwe”.
– Matt Moseman, inżynier ds. produktów, RINGBROTHERS

WYTWARZANIE

TWORZENIE DOKUMENTACJI

Bezproblemowa integracja aplikacji do projektowania i produkcji
w pojedynczym systemie jest kluczem do sukcesu rozwiązania
SOLIDWORKS dla procesów od projektowania do produkcji.

SOLIDWORKS Composer™ pozwala na wykorzystanie modeli
projektowych i produkcyjnych 3D w celu tworzenia dokumentacji technicznej, takiej jak instrukcje montażowe do produkcji,
podręczniki serwisowe dla klientów, zestawienia części czy interaktywne treści do podręczników użytkownika. Takie działanie
zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy, a także gwarantuje
gotowość dokumentacji jeszcze przed dostarczeniem produktu.

• SOLIDWORKS CAM, opracowane przez CAMWorks™,
jest w pełni zintegrowaną technologią opartą na regułach,
która umożliwia użytkownikom łączenie procesów
projektowania i produkcji w jednej aplikacji. Inżynierowie
ds. produkcji mogą programować ścieżki ruchu narzędzi
bezpośrednio na modelu SOLIDWORKS. Inżynierowie ds.
produktu mogą weryfikować projekt na wcześniejszym
etapie rozwoju, aby uniknąć nieprzewidzianych kosztów
i opóźnień. W przypadku wprowadzenia zmian w modelu
projektu ścieżki ruchu narzędzi są również aktualizowane.
Takie rozwiązanie łączy bezpośrednio działy projektowania
i produkcji wspólnym oprogramowaniem oraz modelem 3D.
• SOLIDWORKS Print3D usprawnia przepływ pracy
w procesach od projektowania do wydruku 3D pod kątem
prototypowania, narzędzi i podparć, dostosowywania lub
produkcji części. Błyskawiczne drukowanie prototypów
3D jest jednym z kluczowych składników opracowywania
produktu. Dzięki skróceniu czasu potrzebnego do
przygotowania modeli do druku i wykluczeniu niepowodzeń
budowania modelu możliwe jest wykonanie mniejszej liczby
iteracji projektu i opracowanie lepszego produktu końcowego.

INSPEKCJA
Oprogramowanie SOLIDWORKS Inspection automatyzuje
tworzenie rysunków kontrolnych z odnośnikami, arkuszy
inspekcyjnych do kontroli pierwszej sztuki (FAI) oraz inspekcji wykonywanych w trakcie przebiegu procesu. Producenci
mogą oszczędzić czas i praktycznie wyeliminować błędy przy
jednoczesnym przyspieszeniu powtarzającego się, żmudnego,
ręcznego procesu. SOLIDWORKS Inspection pomaga w usprawnieniu procesu tworzenia dokumentacji inspekcyjnej dzięki
wykorzystaniu istniejących danych projektów 2D i 3D.

SOLIDWORKS Composer zapewnia możliwość szybkiego tworzenia i aktualizowania materiałów graficznych o wysokiej
jakości oraz przygotowywania następujących rodzajów dokumentacji technicznej:
• Instrukcje montażowe i instalacji
• Podręczniki użytkownika, serwisowe i napraw
• Systemy szkoleniowe oraz interaktywne, konfigurowalne
prezentacje produktów
• Strony internetowe poświęcone produktom
oraz dokumentacja przetargowa
• Interaktywne listy materiałów (LM) i części

ZARZĄDZANIE
W dobie zastraszająco szybkiego przyrostu danych elektronicznych
firmy są obarczone trudnym zadaniem odnajdywania, organizowania i kontrolowania dostępu do tych ważnych informacji.
Rozwiązania SOLIDWORKS do zarządzania danymi mogą przejąć
kontrolę nad danymi firmy w celu zwiększenia współpracy i innowacyjności. Odpowiednia kontrola nad danymi projektowymi
znacząco ułatwia zarządzanie projektami i zmianami do projektów,
a także usprawnia współpracę działów oraz ich zarządzanie procesem opracowywania produktów.

SOLIDWORKS SELL
Konfiguracja produktów w trybie online to kwestia kilku kliknięć.
Jednak proces projektowania nie musi kończyć się w momencie
zarchiwizowania danych. Zespoły ds. sprzedaży i klienci mogą
korzystać z nich w trybie online. Aplikacja SOLIDWORKS Sell
zapewnia otwarty dostęp do projektów i ich konfiguracji, chroniąc jednocześnie własność intelektualną (IP).
• Przechowywanie plików w chmurze: niezależne
od urządzenia (kompatybilne także z urządzeniami
mobilnymi)
• Od zaledwie kilku do milionów użytkowników — wybór
należy do Ciebie
• Miliony konfiguracji tworzonych na bieżąco za pomocą
dynamicznych list materiałów
• Rendery w wysokiej rozdzielczości, tworzone w zależności
od potrzeb
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Cytując jednego z klientów korzystających z SOLIDWORKS:
„Nie mówię we wszystkich językach świata, ale dzięki
SOLIDWORKS mogę komunikować się z klientami i dostawcami
na całym świecie”.
Oprogramowanie SOLIDWORKS zapewnia intuicyjne środowisko projektowania 3D, które maksymalizuje wydajność podczas
projektowania i produkcji oraz zapewnia dostęp do zasobów
technicznych, umożliwiając tworzenie lepszych produktów niższym kosztem i w krótszym czasie. Zapoznaj się z asortymentem
produktów SOLIDWORKS, zapewniających narzędzia do projektowania, wizualizacji, tworzenia dokumentacji technicznej,
weryfikacji projektów, szacowania kosztów, produkcji, przeprowadzania inspekcji, komponowania i zarządzania, dostępnych
w jednym, wspólnym środowisku. Więcej informacji na stronie
www.solidworks.com/pl.

Więcej informacji na temat rozwiązań SOLIDWORKS
do projektowania, symulacji, zarządzania danymi
i komunikacji technicznej znajdą Państwo na naszej
stronie internetowej www.solidworks.pl.

Nasze produkty, dostosowane do potrzeb 12 gałęzi
przemysłu, bazują na platformie 3DEXPERIENCE,
oferującej bogaty wybór rozwiązań przeznaczonych dla
poszczególnych branż.
Dassault Systèmes, zapewnia użytkownikom intuicyjne środowisko projektowania
3DEXPERIENCE ®, oferując przedsiębiorstwom i użytkownikom indywidualnym
nowoczesne, wydajne i kreatywne narzędzia do opracowywania innowacyjnych —
i uwzględniających aspekty zrównoważonego rozwoju — produktów. Udostępnione przez
firmę rozwiązania zyskały niezwykłą popularność na całym świecie i zrewolucjonizowały
sposoby projektowania, produkcji oraz serwisowania produktów. Rozwiązania
opracowane przez firmę Dassault Systèmes promują innowacje w zakresie komunikacji
pomiędzy społecznościami i poszerzają dostępne w świecie wirtualnym możliwości
udoskonalania rzeczywistości. Z rozwiązań Dassault Systèmes korzysta ponad 220 000
różnej wielkości firm z rozmaitych branż w ponad 140 krajach. Więcej informacji
w witrynie www.3ds.com/pl-pl.
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