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1. Novas versões

• Mais de 200 novidades em cada nova versão

• Service Packs de atualização



Maior funcionalidade e rapidez, ano após ano

Evolução constante no produto 

• Só nas últimas 6 versões, +1.300 páginas de novidades

• Ferramentas líderes na indústria com melhorias em todas as áreas

• Resposta direta aos pedidos dos utilizadores

2020

213 págs
175 págs

2021



Resolve de forma completamente integrada os desafios de projeto

Portfolio de produtos fortíssimo

+



2. Produtos exclusivos

• Funcionam enquanto o SMS estiver ativo:

• SOLIDWORKS CAM(*)

• SOLIDWORKS Visualize Standard(**)

• SOLIDWORKS PDM Standard(**)

(*) Licenças Standard, Professional e Premium

(**) Licenças Professional e Premium



Maquinação integrada

SOLIDWORKS CAM

Powered by 

• Programação em peças e conjuntos

• Reconhecimento de Operações (AFR)

• Programação com tolerâncias (TBM)

• Fresagem até 3+2 eixos

• Torno até 2 eixos

• Simulação Trajectórias



Renderização e animação profissional de forma rápida, fácil e divertida

SOLIDWORKS Visualize Standard

• Permite abrir e combinar uma enorme variedade
de formatos CAD e 3D

• Cria facilmente imagens de qualidade fotográfica

• Pode ser usado em paralelo com o SOLIDWORKS,
ou isoladamente

• É fácil criar materiais realistas

• Tem uma enorme biblioteca de materiais online

• Possibilita aceleração por hardware (nVidia GPU)



SOLIDWORKS PDM Standard

• Novo produto baseado no SOLIDWORKS
PDM Professional

• Capacidades robustas de gestão de 
informação

• O mesmo interface Windows Explorer

• Pequena curva de aprendizagem

• Instalação Express

• Upgrade fácil para SOLIDWORKS
PDM Professional (sem migração)

Gestão de informação de projecto de qualidade para PMEs 



3. Certificação e recursos online

• Até 6 exames de certificação gratuitos por 
ano, válidos a nível mundial

• Acesso ao portal de cliente SOLIDWORKS

• Acesso Standard a MySolidWorks.com



Avaliação e comprovação de competências

Acesso ao programa de certificação

• Acesso gratuito a 6 exames oficiais de certificação (entre os 15 
possíveis nos níveis Associate, Professional e Specialty)

• Avaliação de competências em várias áreas de especialidade

• Certificação válida em todo o mundo

• Listagem online com ligação a Linkedin



Ex: Certified SOLIDWORKS Professional in Mechanical Design (CSWP-MD)

Acesso ao programa de certificação

• Exame de (até) 3h20m, efetuado em 3 segmentos

• 75% mínimo em cada segmento

• ~150.000 CSWP’s em todo o mundo

• 107€, gratuito para clientes com SMS

https://3dexperience.virtualtester.com/

CSWASampleExam2007.pdf
https://3dexperience.virtualtester.com/


Acesso ao portal de cliente SOLIDWORKS

Acesso às apresentações 
efetuadas no 
3DEXPERIENCE World

Registo dos produtos 
SOLIDWORKS

Acesso às últimas 
versões do 

SOLIDWORKS e Service
Packs de atualização

Para procurar soluções às 
suas questões técnicas

Pedidos de melhoria e 
novas funcionalidades

Download de drivers 
certificados para a placa 
gráfica

CAD Admin Dashboard para 
gerir os computadores onde 
tem instalado o SOLIDWORKS

Data de expiração atual do SMS dos 
produtos registados nesta conta

Comunidade SOLIDWORKS 
(fóruns, grupos de 
utilizadores, etc.)

Acesso ao programa de 
Certificação

Recursos educacionais



Acesso Standard a MySolidWorks.com

Mais de 1.000 vídeos de 
formação, percursos 
temáticos, cursos de 

preparação para exames 
de certificação,

apresentações efetuadas 
no 3DEXPERIENCE World

Para procurar soluções às 
suas questões técnicas

Intercâmbio e download 
de  modelos 3D

Notícias e conteúdos
mais recentes

Acesso ao programa de trial

3DEXPERIENCE 
Marketplace | Make para 
contratar fabricantes de 
peças

Acesso a conteúdos do 
seu revendedor (Sqédio)Fóruns de 

utilizadores 
SOLIDWORKS

Teste de versões Beta e Early Visibility



4. Suporte técnico

• Suporte corretivo

• Melhoria de processos

• Hotline 214 214 405

• Sessão remota/email

• Visita se necessário



Procuramos fornecer o melhor nível de suporte aos nossos clientes

Suporte técnico

• Procedimento instituído e registo de todos os pedidos de 
suporte

• ~3.000 horas registadas por ano

• Avaliação contínua de qualidade

• Aumento da equipa



5. Recursos Sqédio

• SqédioTools

• Webinars frequentes

• Vídeos técnicos

• Canal YouTube e redes sociais

• Portal de Cliente



Conjunto de automatismos de produtividade desenvolvidos pela Sqédio

SqédioTools

• ~20 apps que 
automatizam e estendem
a funcionalidade
SOLIDWORKS

• Ex: Nesting de perfis, 
xPressCAM, Exportar e 
imprimir Desenhos…

• Add-in e standalone

• Gratuito para clientes 
com SMS ativo



Webinars

• Cerca de 20 por ano

• Conteúdos técnicos 
SOLIDWORKS e 3DEXPERIENCE

• Simulação, Electrical, PDM, 
Composer, Visualize, Roles 
3DEXPERIENCE…

• Produtos parceiros, RPS, Olanet

• Guardados no canal YouTube



YouTube | Facebook | Linkedin

Vídeos e redes sociais

• +300 vídeos técnicos sobre 
muitos temas

• Partilha regular de conteúdos e
novidades

https://www.youtube.com/user/sqedio

https://www.facebook.com/sqedio

https://www.linkedin.com/company/sqedio

https://www.youtube.com/user/sqedio
https://www.facebook.com/sqedio
https://www.linkedin.com/company/sqedio


Gestão administrativa

Portal de Cliente Sqédio

• Visualizar, criar e solicitar 
alterações de dados da empresa

• Consultar todos os produtos e 
validade do SMS

• E obter certificado automático

• Registo histórico de ações de 
formação

• Com criação automática de 
certificados individuais e de empresa

• Registo histórico de tickets de 
suporte técnico



6. Ofertas especiais

• Descontos formação

• Dia de formação presencial gratuito sobre 
novidades



O Cliente primeiro

Customer Care
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O Cliente primeiro

Customer Care

• Efetuamos anualmente todas as certificações oficiais

• 3 Prémios consecutivos
para Melhor Satisfação do Cliente
Região EuroWest (+25 VARs)
2014 – 2015 – 2016 



Opinião de Cliente

Serviço de Manutenção de Software

“Em relação aos produtos SOLIDWORKS e ao apoio 

de que precisamos temos um contrato de 

manutenção de 3 anos com a Sqédio para todos 

os produtos. É estratégico para nós a médio e 

longo prazo.”

Eng. Miguel Guimarães, Dir. Produção



Opinião de Cliente

Serviço de Manutenção de Software

“Com o suporte técnico estamos a uma chamada de distância da Sqédio que

está sempre acessível, com uma resposta rápida e de qualidade, permitindo-nos

poupar muitas horas em alternativa à tradicional procura interna de soluções. 

A evolução das funcionalidades do software tem sido outro fator que valorizamos em

todas as novas versões. 

Sendo o valor do SMS um custo para a empresa, a Engenharia

da Caetanobus reconhece-o como um importante investimento

na nossa produtividade.”
Eng. Rui Rodrigues, Dir. Desenvolvimento



Serviço de Manutenção de Software (SMS)

Novas versões

• Mais de 200 
novidades em cada
versão

• Service Packs de 
atualização

• Sugestões melhoria

Produtos
exclusivos (1)

• SOLIDWORKS CAM (2)

• SOLIDWORKS 
Visualize Standard (3)

• PDM Standard (3)

Programa
Certificação

• Até 6 exames
gratuitos por ano

• Válidas a nível
mundial

• Acesso exclusivo a 
mysolidworks.com e 
portal de cliente
SOLIDWORKS

Suporte Técnico

• Corretivo

• Melhoria de processos

• Hotline 214214405

• Sessão remota/email

• Visita se necessário

Recursos Sqédio

• SqédioTools

• Webinars frequentes

• Vídeos técnicos

• Canal YouTube e redes
sociais

• Portal de Cliente

Ofertas especiais

• Descontos formação

• Formação presencial
gratuita sobre
novidades

(1) Para clientes SOLIDWORKS 
com SMS ativo
(2) Standard, Professional e 
Premium
(3) Professional e Premium

Customer Care



A melhor garantia de retorno de investimento

Benefícios importantes do SMS

• Trabalhar de forma mais rápida e produtiva

• Comunicar eficazmente com clientes e parceiros

• Utilizar as mais recentes tecnologias disponíveis

• Rentabilizar o investimento feito em soluções SOLIDWORKS



Estamos ao seu dispor

Obrigado!

• Para sugestões, mais informações:

• 214227070 – 227162027 – info@sqedio.pt – chat online em 
sqedio.com   

• Para suporte:

• Hotline 214214405 – suporte@sqedio.pt

mailto:info@sqedio.pt
mailto:suporte@sqedio.pt

