
 

 
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

SOLIDWORKS 2018
DO PROJETO AO FABRICO INTELIGENTE



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.

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!

CAM Ferramentas Progressivas Modelação Orgânica Estampagem Chapa

Configurador Produtos Plant Design Chapa ERP Ibermática
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ESTUDO DE SIMULAÇÃO TOPOLÓGICA PARA OTIMIZAÇÃO DA GEOMETRIA DAS PEÇAS
- Otimiza automaticamente a forma da peça para um determinado cenário
- Considera o peso, a função, e critérios de fabrico  

EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR MELHORADA E INOVADORA
- Desenho de sketch à mão livre com caneta ou toque em dispositivos táteis compatíveis
- Suporte de toque e caneta para muitas tarefas de projeto
- Atalhos de rato otimizados e personalização da interface de utilizador 
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SOLIDWORKS CAM PARA MAQUINAÇÃO CNC
- Maquinação baseada em regras resulta num CAM fácil de aprender, rápido e potente
- Baseado no CAMWorks: a melhor tecnologia de CAM integrado no SOLIDWORKS, comprovado em 

produção em Portugal e no resto do mundo 
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SOLIDWORKS INSPECTION SUPORTA MBD
- Inclui suporte de informação SOLIDWORKS MBD e de outros formatos de CAD 3D não nativos
- Interpreta automaticamente modelos SOLIDWORKS MBD para documentos de inspeção
- O SOLIDWORKS Inspection está agora integrado com o SOLIDWORKS PDM
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FUNCIONALIDADES DE CHAPA METÁLICA QUE MELHORAM A FABRICAÇÃO
- Nova operação tab and slot para criação automática de encaixes entre chapas e preparação de soldadura
- Operação de corte perpendicular assegura folgas necessárias para fabrico
- Nova operação de Bounding Box determina volume mínimo da peça
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SOLIDWORKS LIGADO À CLOUD
- Novo licenciamento online do SOLIDWORKS permite maior facilidade na utilização da mesma 
licença em várias máquinas

- O login online transfere automaticamente as definições e conteúdos personalizados para qualquer 
máquina onde o SOLIDWORKS esteja instalado

- O novo Admin Portal SOLIDWORKS permite uma gestão facilitada de produtos e serviços

SOLIDWORKS MANAGE PARA GESTÃO DE PROCESSOS E PROJETOS
- Adiciona ao SOLIDWORKS PDM Professional uma gestão poderosa de projetos, processos e artigos
- Painel de controlo e relatórios para gestão de fases de projeto, cronogramas e marcos alcançados
- Cria, edita e compara listas de materiais
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TRABALHE DIRETAMENTE COM DADOS DE MALHA
- Realize operações diretamente na malha, como cortes, cortes com superfícies, verificação de 
interferências, operações de combinação booleana e movimentação/cópia, entre outras

- Converta geometrias sólidas ou de superfície em malhas
- Ajuste rapidamente superfícies a zonas de modelos de malha num processo de engenharia inversa
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TRABALHE DE FORMA MAIS RÁPIDA E EFICAZ COM CONJUNTOS
- A tecla "Alt" esconde as faces durante a colocação de relações de montagem 
- O modo "fantasma" torna todas as peças transparentes de uma só vez
- Nova possibilidade de montagem de peças com furos desalinhados
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COLABORE EFICIENTEMENTE COM BASE EM MODELOS 3D
- Importação e exportação de ficheiros STEP 242 incluindo informação PMI
- Importação de modelos 3D com informação PMI de todos os principais formatos CAD
- Visualização de toda a informação de vistas 3D criada no MBD nos ficheiros eDrawings
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NOVIDADES SOLIDWORKS 2018 — DO PROJETO AO FABRICO INTELIGENTE
Verifique abaixo algumas das mais importantes novidades da nova versão:



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, Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, 
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


