SOLIDWORKS 2019

SOLUÇÃO COMPROVADA DO PROJETO AO FABRICO

A SQÉDIO REPRESENTA A DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS EM PORTUGAL DESDE 1996.
Os serviços especializados da Sqédio e o portfolio de produtos SOLIDWORKS respondem diretamente às necessidades
das empresas industriais, de design e de engenharia que querem otimizar o desenvolvimento dos seus projetos e
aumentar a qualidade dos seus produtos, reduzindo tempo e custos. Contando com todas as certificações oficiais da
SOLIDWORKS que atestam a prestação de serviços de elevada qualidade de pré-venda, formação e suporte técnico em
toda a linha de produtos, a Sqédio é ainda o Preferred Educational Reseller para o território nacional, tendo fornecido
soluções educacionais SOLIDWORKS a mais de 120 escolas e universidades de todo o país.

WWW.SQEDIO.COM

AS NOSSAS SOLUÇÕES GARANTEM MELHORES RESULTADOS

Torne o seu trabalho mais eficiente, elimine protótipos, poupe tempo e custos.
As soluções SOLIDWORKS representam hoje um verdadeiro ecossistema integrado, desenvolvido a pensar nas
necessidades das empresas que efetuam design e desenvolvimento de produto, engenharia e produção.
Para além da modelação 3D, a oferta SOLIDWORKS estende-se a outras áreas de atuação, como a simulação, a
documentação técnica, o projeto elétrico/eletrónico, o CAM e a gestão de informação de projeto.
Descubra abaixo os diversos produtos que constituem a nossa solução completa.

Outros produtos parceiros representados pela Sqédio podem também ser configurados numa solução à medida, incluindo
módulos especializados para CAM, projeto de moldes, corte e punçonagem de chapa, plant design, ferramentas
progressivas e automatização de produtos, entre outras valências. A Sqédio representa ainda em Portugal as soluções
completas Ibermática RPS para gestão de projeto, manutenção, planeamento de produção e ERP, incluindo a sua
integração com o SOLIDWORKS, bem como avançadas soluções de controlo de chão de fábrica.
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DESENVOLVIMENTOS À MEDIDA
PARA UM DESEMPENHO EXCECIONAL

Criamos soluções específicas para a sua organização.
Precisa de um interface com um sistema
pré-existente, um configurador de produtos
ou um módulo específico para automatizar
a produção? Dispomos de uma equipa de
programação experiente e especializada para
o ajudar a ultrapassar as barreiras colocadas por
ferramentas ou processos pouco eficientes.
Revolucione a sua produtividade e inovação!

NOVIDADES SOLIDWORKS 2019

PRODUTOS INOVADORES COMEÇAM COM UMA FERRAMENTA DE PROJETO COMPROVADA
Verifique abaixo algumas das mais importantes novidades da nova versão:
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MELHORIAS NA MODELAÇÃO DE MALHAS AGILIZAM A ENGENHARIA INVERSA, A
OTIMIZAÇÃO TOPOLÓGICA E A IMPRESSÃO 3D
- Crie facilmente texturas complexas, convertendo as aparências 2D em geometria 3D real
- Use ficheiros de malha como se fossem sólidos com a nova Segment Mesh
- Crie automaticamente sketches 2D nas interseções da geometria com planos com o comando Slicing

SOLIDWORKS CAM/MACHINIST: MAQUINAÇÃO MAIS INTELIGENTE
- O abrandamento aos cantos e o avanço em arco permitem desacelerar na aproximação a cantos
agudos e arcos
- Crie estratégias de maquinação específicas para cada máquina
- Ferramentas aperfeiçoadas com suporte para hastes cónicas e mais parâmetros

SOLIDWORKS INSPECTION: MAIOR PRODUTIVIDADE E FLEXIBILIDADE
- Melhoria da lista de características com o novo layout de grelha e função agrupar/desagrupar
- Opções de extração adicionais para incluir tabelas de furos para uso em peças complexas
- Integração com o SOLIDWORKS® PDM para gerir e organizar projetos e relatórios de inspeção

SOLIDWORKS COMPOSER: FLUXOS DE TRABALHO MELHORADOS EM DOCUMENTAÇÃO
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- A integração do SOLIDWORKS PDM permite o acesso a funções do PDM diretamente a partir da barra
de ferramentas do SOLIDWORKS Composer
- Importe dados de PMI (Product Manufacturing Information) diretamente dos modelos do
SOLIDWORKS para o SOLIDWORKS Composer
- Novos ícones, novos comandos e suporte para cinco novos idiomas

VISUALIZAÇÃO E RENDERIZAÇÃO: MUNDO DIGITAL MAIS REAL E 10 VEZES MAIS RÁPIDO
- O redutor de ruído utiliza a inteligência artificial para decifrar e eliminar os ruídos dos seus renders
- O sistema de física integrado e o simulador de condução de veículos proporcionam uma configuração de
cena mais rápida e a revisão de projeto em tempo real
- Opções aperfeiçoadas de decalque e suporte para vídeo-decalques

CONFIGURE E RENDERIZE PRODUTOS INSTANTANEAMENTE E ONLINE COM O SOLIDWORKS
SELL
- Clique para adicionar projetos do SOLIDWORKS a um configurador SOLIDWORKS Sell baseado na cloud
- Use qualquer dispositivo para partilhar conceitos e configurações de projeto rapidamente
- Use a Realidade Aumentada (AR) para visualizar os produtos nos seus ambientes reais

DO MODELO CAD A PEÇAS REAIS EM TEMPO RECORDE COM O 3DEXPERIENCE
MARKETPLACE | MAKE
- Produção à medida em todos os processos de fabrico
- Faça pedidos, comunique e colabore com os principais fabricantes de todo o mundo
- Integração perfeita entre o SOLIDWORKS e os seus fabricantes favoritos

CAPACIDADES MBD (MODEL BASED DEFINITION) AUMENTADAS PARA AGILIZAR A ANOTAÇÃO
3D DE MODELOS
- O DimXpert foi renomeado como MBD Dimension e está agora disponível no modo de Assembly
- Crie automaticamente vistas planificadas, tabelas e notas de quinagem para peças de chapa metálica
- As anotações 3D são agora transportadas para peças espelhadas e derivadas
- Controlos de segurança aperfeiçoados para exportações em PDF 3D

RECURSOS DE SIMULAÇÃO MAIS AVANÇADOS
- Otimização topológica com restrições/objetivos de tensão e frequência para peças de alta qualidade
- Conector de pino não linear melhorado para uma análise mais rigorosa
- Fácil reutilização de dados com drag-and-drop de conectores/contatos para estudos dinâmicos nãolineares

SOLIDWORKS ELECTRICAL E PCB MELHORADOS PARA PROJETO MECATRÓNICO MAIS RÁPIDO
- Determine facilmente limites geométricos de posicionamento de PCBs para cada componente
- Crie automaticamente desenhos de rotas planificadas e tabelas relacionadas no SOLIDWORKS Electrical
- Use conectores dinâmicos e produza relatórios personalizados com o SOLIDWORKS Electrical

CONHECE TODAS AS VANTAGENS DO SMS?

Confirme abaixo os mais importantes benefícios do Serviço
de Manutenção de Software efetuado com a Sqédio.

ESCOLHA O PARCEIRO CERTO
Porque a experiência importa.

A Sqédio representa a Dassault Systèmes
SOLIDWORKS em Portugal desde 1996,
e conta com todas as certificações oficiais
por si estipuladas – quer ao nível
institucional quer ao nível pessoal
dos seus colaboradores.
Em reconhecimento do elevado nível de
satisfação com os serviços prestados pela
Sqédio por parte dos seus clientes, a Sqédio
recebeu da SOLIDWORKS o prémio
“Melhor Satisfação Cliente EuroWest”
pela terceira vez consecutiva, entre os mais
de 25 revendedores a operar na região.
Na Sqédio acreditamos que prestar
o melhor serviço aos nossos clientes,
aportando-lhes valor efetivo nas soluções
fornecidas, é a melhor maneira de
nos diferenciarmos verdadeiramente
no mercado.

QUER SABER MAIS?

Para mais informações ou cotações sobre os nossos produtos e serviços entre por favor em contacto com a Sqédio.

Sqédio – Oeiras (sede)

Taguspark Edifício Ciência II, Nº 11 – 3º
2740-120 Porto Salvo
Tel: 214227070

Sqédio – Vila Nova de Gaia

Rua de Jardim, Nº 529
4405-828 Vilar do Paraíso
Vila Nova de Gaia
Tel: 227162027

Hotline Suporte:
214214405
info@sqedio.pt
www.sqedio.com

