
SOLIDWORKS 2017 O PODER QUE PRECISA PARA ACELERAR A INOVAÇÃO

 
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 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 Moldes Estampagem Chapa

Configurador Produtos Plant Design Chapa ERP Ibermática



1 SOLIDWORKS 3D INTERCONNECT
• Abra ficheiros 3D de outros sistemas CAD diretamente no SOLIDWORKS, incluindo Creo®, CATIA® V5, Solid Edge®, NX™ 

e Inventor®, mantendo a associatividade ao ficheiro original
• Trabalhe sem restrições com qualquer pessoa ou fornecedor e incorpore alterações de projeto de maneira 

significativamente mais rápida.

2 MELHOR DESEMPENHO EM GRANDES CONJUNTOS
• Posicionamento acelerado de equipamentos com os novos Mates Magnéticos
• Substitua sub-conjuntos por peças multi-body mantendo todas as referências

3 FERRAMENTAS DE MODELAÇÃO MAIS POTENTES
 • Novo Advanced Hole Wizard permite criar e reutilizar furos compostos personalizados

• A operação Wrap funciona agora em qualquer superfície; nova função Offset on Surface cria curvas 3D em offset 
a partir de faces ou arestas

• Nas peças de chapa metálica o suporte de vários acabamentos em cantos de três quinagens

4 RENDERIZAÇÕES E ANIMAÇÕES POTENCIADAS COM O VISUALIZE
 • Novo Visualize Boost para renderização em rede permite a obtenção de velocidades de renderização incrivelmente altas

• Importe animações e estudos de movimento criados no SOLIDWORKS; utilize a navegação de câmera e os atalhos do 
SOLIDWORKS

• Suporte para HTC® Vive™, Oculus, Google® Cardboard e Samsung®

5 CRIAÇÃO DE DESENHOS 2D MAIS RÁPIDA
 • Faça referência e vincule anotações a células de listas de materiais

• Espelhe parametricamente as vistas de desenho sem precisar de criar o modelo 3D
• Utilize layers pré-definidas

6 CAPACIDADES MELHORADAS DE MODEL BASED DEFINITION (MBD)
 • Compare a geometria e a informação de fabrico de produto (PMI) em 3D entre duas revisões

• Exporte ficheiros STEP 242 com informação PMI para automatizar o CAM e o CMM
• Anexe vários ficheiros a PDFs 3D para criar pacotes técnicos integrados
 

7 PROJETO ELÉTRICO E ELECTRÓNICO COMPLETAMENTE INTEGRADOS
 • Electrical: criação automática de esquemáticos a partir de uma folha de cálculo Excel; peças compostas e novos acessórios

• PCB: nova solução integrada para projeto de circuitos impressos, incluindo layout de placa e visualização 3D, baseada em 
tecnologia Altium

8 VALIDAÇÃO DE PROJETO SIMPLIFICADA

 
• Simulation: visualize resultados de simulação no modelo SOLIDWORKS; converta estudos lineares em estudos não-lineares
• Plastics: interface redesenhado; utilização da massa da peça para determinação de resultados
• Flow: estudo paramétrico permite a otimização simultânea de vários parâmetros

9 MELHOR INTEGRAÇÃO ENTRE PROJETO E FABRICO

 
• Impressão 3D: importe/exporte ficheiros 3MF; Importe formatos de malha 3D
• Inspection: criação de balões manual e seletiva
• Costing: orçamentação instantânea através da rede de fabricantes integrada no portal My.SolidWorks

10 COLABORAÇÃO E GESTÃO DE INFORMAÇÃO OTIMIZADAS

 
• PDM: controlo da substituição de versão; Rollback com referências; visualização melhorada
• PDM Professional: replicação da base de dados do vault
• eDrawings®: Realidade Aumentada para Android™; vistas 3D e de anotações para conjuntos; descrições de componentes; 

cordões de soldadura; Undo/redo

NOVIDADES SOLIDWORKS 2017
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 segunda 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.

Serviço 
de Manutenção 

de Software

Suporte técnico 
especializado por 

colaboradores certificados 
Sqédio, através de hotline, 

email e sessão remota

Acesso ao programa de 
Certificação oficial 

SOLIDWORKS
(até 6 exames gratuitos por ano)

Diversos recursos online 
exclusivos em 

MY.SOLIDWORKS.COM, 
incluindo planos de formação, 

Knowledge base e fórum

Descontos exclusivos em 
ações de formação em sala

Possibilidade de sugerir 
novas funcionalidades e 
acompanhar pedidos de 

suporte no portal de Cliente 
SOLIDWORKS

Dia de formação presencial  
gratuito nas novidades da 

nova versão

Webinars e vídeos técnicos 
criados pela Sqédio para que 

esteja sempre atualizado

Acesso à mais recente 
versão de SOLIDWORKS e 

Service Packs de atualização

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


