
Edge-Team 
Muslingevej 38 
8250 Egå 

D (+45) 7020 0392  
W edge-team.com 
@  info@edge-team.com

SOLIDWORKS PREMIUM
DEN POWER DU BEHØVER FOR AT SKABE INNOVATION

3D DESIGNLØSNINGER
Har du idéen til et produkt, giver SOLIDWORKS 3D CAD dig  
redskaberne til at konstruere og designe fremragende produkter på 
kortere tid og med lavere omkostninger.

SOLIDWORKS® Premium integrerer problemfrit effektive designværktøjer - 
herunder brancheførende funktioner til dele, samling og tegning med indbygget 
simulering, omkostningsberegninger, rendering, animation og styring af  
produktdata - hvilket hjælper dig med at få arbejdet gjort hurtigere og nemmere 
end nogensinde før. Med innovative funktioner fører SOLIDWORKS Premium dig 
problemfrit gennem faserne af produktoprettelsen (Design, Valider, Samarbejd, 
Byg) og giver dig en mere produktiv 3D-designoplevelse.

SOLIDWORKS Premium 2017 giver dig effektive, brugervenlige funktioner, som 
automatiserer opgaver, strømliner workflows og hjælper dig til hurtigt at definere 
og validere formen, tilpasningen og funktionen af dit design. SOLIDWORKS Pre-
mium er en del af produktudviklingsløsningerne fra SOLIDWORKS, som omfatter 
design, simulering, bæredygtighed, teknisk kommunikation og datastyring, og 
styrker innovativt design med applikationsspecifikke værktøjer, der hjælper dig 
med at arbejde mere effektivt og træffe bedre beslutninger i designfasen. 

• SOLIDWORKS Inspection 
Modul der effektiviserer og 
forenkler processen omkring 
dine udarbejdelser af  
kontrolspecifikationer.

• SOLIDWORKS PDM 
Det innovative og nødvendige 
værktøj for at administrere og 
dele vigtige data, samt  
produktoplysninger, på tværs af 
hele organisationen.

• SOLIDWORKS Visualize 
Effektivt værktøjssæt til at skabe 
billeder, animationer og  
interaktivt indhold.

ÉN PAKKE LØSER DINE DESIGNUDFORDRINGER SOLIDWORKS PRODUKTER

“Når vi modtager en opgave, laver 
vi et skitseoplæg i SOLIDWORKS, og 
når kunden har godkendt oplægget, 
laver vi den endelige konstruktion. 
Softwaren er et meget letanvendeligt 
og effektivt værktøj, som giver os god 
dokumentation i forhold til kunderne 
og gør det muligt for os hurtigt at nå 
frem til det endelige resultat”

Jan Lindberg Larsen,  
Certex Solution Center
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LÆR HURTIGT, ARBEJD HURTIGT, VÆR MERE PRODUKTIV

SOLIDWORKS-softwaren kombinerer brugervenlighed med bred tilpasning, hvilket hjælper nye brugere til at lære hurtigt, og 
erfarne brugere til at arbejde hurtigere. Virksomheder i alle størrelser kan anvende SOLIDWORKS Premium til at gøre deres 
produktvision til virkelighed.

Den intuitive SOLIDWORKS-brugergrænseflade (UI) er designet til at hjælpe  ed at gøre dig produktiv med det samme og 
er nem at forstå og bruge. Brugergrænsefladen reducerer CAD-omkostningerne, så du skal bruge færre “valg og klik” og få 
lettere adgang til kommandoer med kontekstafhængige menuer, værktøjslinjekommandoer arrangeret efter designfunktion 
og automatisk kommandosøgning for at få fat i kommandoen med det samme. Desuden hjælper en lang række tutorials og 
supportdokumentation dig med at udvikle dig hurtigt.

Med nem tilpasning kan du øge designproduktiviteten markant. Du kan tilpasse værktøjslinjer, kontekstafhængige menuer, 
genvejstaster og systemindstillinger. Musens bevægelser giver hurtig adgang til kommandoer, og du kan automatisk udføre 
designfunktioner via API’er (Application Programming Interface) og batchbehandling. Intelligent design og detaljering hjælper 
til at forbedre brugerproduktiviteten ved automatisk at registrere og løse udfordringer ved formgivning og detaljering, som 
normalt kan frustrere nye rugere eller blive betragtet som trættende og tidskrævende af erfarne brugere.
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GÅ HURTIGT FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED

Før dine ideer fra idé til marked med mere fleksibel  
modellering.

Part og assembly modellering

SOLIDWORKS Premium giver dig mulighed for at designe  
produkter til en bred vifte af brancher og anvendelser.

• 3D solid modellering: Opret og redigér part- og  
assemblymodeller i 3D, og lav 2D-tegninger, der  
automatisk opdateres med designændringer.

• Conceptual design: Opret layoutskitser, anvend  
motorer og belastninger for at kontrollere den mekaniske 
ydeevne, og importér billeder og scanninger til brug som 
reference for at skabe 3D-geometri. 

• Funktioner til design af store assemblies: Opret og  
administrér meget store design, og arbejd enten i  
detaljeret eller forenklet tilstand.

• Avancerede overflader: Opret og redigér komplekse 
solider og overfladegeometri, herunder stilfulde,  
kurvekontinuerlige C2-overflader.

• Sheet metal: Design fra bunden, eller konvertér din 
3D-part til sheet metal, herunder automatisk udfoldning 
af pladedele med kompensation for bukketillæg.

• Weldments: Design hurtigt svejsede  
konstruktioner bestående af konstruktionselementer, 
plader og hjørnebeslag; indeholder et bibliotek af  
foruddefinerede strukturprofiler.

• Mold design: Formstøbte emner og værktøj til at oprette 
dem, herunder kerner og slip, udkast, automatiseret 
skilleflader og formens basiskomponenter.

• Design af rør/slanger: Generér og dokumentér  
mekaniske 3D-systemer, herunder rør/slanger,  
rørsamlinger, rørhældning og en komplet stykliste (BOM).

• Design af elektriske kabler og ledningsnet: Generér 
og dokumentér elektriske• Design af elektriske kabler og 
ledningsnet: Generér og dokumentér elektriske kredsløb i 
3D, og udfyld styklisten for dit design.

Genbrug og automatisering af design
Udnyt eksisterende design.
• SOLIDWORKS Search: Søg efter en fil på din  

compuer, dit netværk, SOLIDWORKS PDM-system eller 
på internettet

• SOLIDWORKS Treehouse: Opret, organiser og  
genbrug assembly trædiagrammer som udgangspunkt 
for nye konstruktioner

• Designautomatisering: automatisér gentagne 
designopgaver - herunder del-, samlings og  
tegnegenerering

• SOLIDWORKS Toolbox: Mere end en million  
komponenter og andre emner at føje til dine enheder; 
bl.a. automatisk montering af bolte

• Online komponenter: Kortere designtid ved hjælp af 
2D- og 3D-katalogkomponenter fra leverandører

Animationer og fotorealistiske renderinger
Klar formidling af dit design med stærke billeder.
• Avanceret rendering: Opret fotorealistiske billeder,-

animationer, medrivende indhold og meget mere med 
SOLIDWORKS Visualize

• Walk-through/fly-through animationer: Tag en  
virtuel tur gemmen dit design eller optag en video

• Animeret assembly: Vis dine designs grundlæggende 
funktioner ved hjælp af bevægelse, tyngdekraft og 
komponentkontakt, eller ved manuelt at flytte  
komponenter; optage og gemme en video

2D-tegninger
Opret hurtigt produktionsklare 2D-tegninger.
• Oprettelse af automatisk visning af tegning: Træk 

og placér 3D-modellen i en tegning for automatisk at 
oprette en visning

• Opdateringer i automatisk visning af tegning: 
Visninger af tegninger opdateres automatisk, når 
3D-modellen ændres 

• Dimensionering og tolerancer: Automatiseret  
oprettelse og placering af dimensioner og tolerancer

• Styklister (BOM): Automatiserede styklister med 
informationsbokse og skærelister, som opdateres, 
når modellen ændres; omfatter output af styklister til 
Microsoft® Excel®

• Kommentarer: Mulighed for at oprette alle  
nødvendige symboler, notater, hul-informationsbokse 
og tabeller

• Kontrol af standarder: Sammenlign automatisk dine 
tegninger med virksomhedens standarder for at sikre 
konsistens

• Kontrol af tegning: Sammenlign tegninger grafisk for 
at forstå forskelle og kontrollere revisioner

“Vi har gået fra 2D til 3D konstruktion stort set uden problemer. Vi er langt mere konkurrencedygtige i dag. Faktisk 
har vi købt 9 licenser på under halvandet år. SOLIDWORKS har været et rigtigt godt match for os”  

- Kenneth Doolewerdt, Scansteel Production
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VALIDÉR DIT DESIGN MED VIRTUELLE TESTS 

Kontrollér, at dine ideer vil opføre sig som de er designet 
med innovative simuleringsværktøjer, som er fuldt  
integreret i SOLIDWORKS CAD for at hjælpe dig med at løse 
komplekse problemer under design. Fjern risikoen ved  
innovation, og reducer antallet af fysiske prototyper. Du 
sparer penge og tiden til produktafslutning bliver kortere.

Tidsbaseret bevægelse
SOLIDWORKS Motion bruger assembly mates, partkontakter
og en robust fysisk baseret løsningsfunktion til præcist at
bestemme de fysiske, dynamiske bevægelser af en  
assembly under belastning for at bekræfte, at du har opfyldt 
dine designmål i hele driftscyklussen.

Lineær statisk simulering
Beregn spændinger, deformationer og faktorer for  
sikkerheden i geometrien under belastning for intuitivt at 
identificere områder, hvor der er risiko for fejl eller  
overdimensionerede områder. Du kan også vurdere 
designændringer til at forbedre kvalitet og ydeevne. 

Se flere SOLIDWORKS Simulation-løsninger på
www.solidworks.com/simulation for flere avancerede  
simuleringsmuligheder.

SOLIDWORKS Sustainability
SOLIDWORKS Sustainability, der nu er inkluderet i
SOLIDWORKS Premium, gør det muligt at vurdere de  
miljømæssige virkninger af hele designet, optimere  
materialevalg og delenes geometri og vurdere produktets  
energiforbrug.

SOLIDWORKS FloXpress
SOLIDWORKS FloXpress leverer flow-simulering af væsker 
og luft samt rapportering.

OVERHOLD OMKOSTNINGSMÅL,  
OG PRODUCÉR  DIT DESIGN KORREKT  
FØRSTE GANG 

Luk mellemrummet med design, få dit design hurtigere til
fremstilling, og strømlin din produktudviklingsproces.

Design for Cost (DFC) og automatiserede tilbud
• Automatisk omkostningsberegning: Beregn  

automatisk omkostninger ved dele og  
samlingsproduktion

• Fleksible produktionsindstillinger: Tilpas  
omkostningsberegningen, så den passer til dit  
specifikke produktionsmiljø

Design for Manufacturability (DFM)
• DFMXpress: Tjek automatisk, om dit design er  

produktionsegnet
• Sammenlign dele og tegninger for ændringer: Brug 

værktøjer til sammenligning af dele og tegninger for 
grafisk visning af forskellene mellem to udgaver af en 
del eller tegning

• Kontrol af slip, underskæring og godstykkelse:  
Kontrollér automatisk for slip, underskæring og  
godstykkelse i støbte, afstøbte og svejsede dele og 
værktøj

Registrér interferens
• Automatisk kollisions-, interferens- og  

huljusteringskontrol: Kontrol af interferenser,  
kollisioner, spillerum og hul-justeringsfejl mellem  
komponenter

• Tolerance stack-up-analyse: Tjek automatisk  
virkningerne af tolerancer på dele og samlinger

Elektrisk produktion
• Pin board over ledningsnet: Automatisk udfoldning 

af ledningsnet for at generere pin board-tegninger og  
kabelskærelister til elektrisk produktion

Produktion af rør/slangesystemer
• Eksport: CNC-rørbøjningsdata, hældningsdata,  

materiale og PCF til ISOGEN™
• Import: Opret rutespecifikationer fra P&ID-filer
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“Jeg konstruerer i SOLIDWORKS flere timer dagligt og skaber dokumentation til gavn for virksomheden.  
Dokumentationsniveauet er steget betragteligt med de funktioner jeg har til rådighed i SOLIDWORKS. Desuden 
fremsender jeg 3D modeller til godkendelse internt samt til kunder. Ud fra disse modeller, kan jeg i samråd med 
involverede nå frem til den mest ideelle løsning til alles tilfredshed” - Peter Bach, DMT - Danish Myo Technology A/S

Andet dataoutput til produktion
• Udfoldning: Udfold automatisk et tyndplade med  

bukkekompensation
• Udfoldning af deformerede flader: Udfold flader, der 

kræver materiale, der skal strækkes eller komprimeres
• 3D-print/prototypefremstilling: Print direkte til  

3D-printere, som understøtter 3MF og AMF. Generér STL 
og andre filformater til hurtig prototypefremstilling

• 2D-produktionsdata: Automatisk eksport af CNC-klare 
DXF- og DWG-filer direkte fra SOLIDWORKS 3D-modeller

• Effektiviseret produktionsforberedelse: Automatisk 
output af data til huldiagrammer, svejsetabeller,  
skærelister og hulværktøj

• 3D CAM-partnerintegration: Opdatér automatisk 
NC-værktøjsstier direkte i SOLIDWORKS - uden behov 
for datakonvertering ved brug af Certified Gold Partner 
CAM-produkter

HURTIGERE SAMARBEJDE OG FORMIDLING
AF DINE IDEER
Del CAD-data med andre, og samarbejd på tværs af flere
fagområder i organisationen og med kunder og leverandører.
Mekatroniske designprocesser, sideløbende design på én
platform, og strømlinet elektrisk/mekanisk design hjælper
dig med hurtigt og nemt at afslutte produktdesign.

Dataudveksling
• Import/eksport: Konvertér CAD-data i et format, der 

passer til dine behov, herunder IFC-filimport/eksport for 
at interagere med AEC-designsoftware

• Eksisterende 2D DWG-data: Vedligehold design med 
SOLIDWORKS 2D CAD-værktøjer

• Automatisk feature genkendelse: Konvertér  
automatisk data, der ikke er SOLIDWORKS CAD-data, 
til let modificerbare SOLIDWORKS-modeller

• ECAD-MCAD dataudveksling: Brug CircuitWorks™ til 
tovejs-dataudveksling mellem mekaniske og elektriske 
designere

• Importér scannede data: Konvertér scannede data til 
SOLIDWORKS CAD-geometri for at lette reverse  
engineering

Samarbejdsværktøjer
• Large Design Review: Gennemgå, mål, opdel og opret 

snapshotvisninger med kommentarer til store  
samlinger

• Edrawings® Viewer: Vis og markér SOLIDWORKSfiler 
vha. et e-mailvenligt filformat, der understøtter  
SOLIDWORKS CAD, DWG, og mange andre  
CAD-formater. Understøttes på mobile enheder

• Beskyt dine immaterielle rettigheder: Brug  
Defeature til at skjule og beskytte udvalgte aspekter af 
dit design før deling af modeller

• SOLIDWORKS Visualize: Design og markedsfør  
produkter hurtigere og mere effektivt ved at gøre 
fantasi til virkelighed gennem virkningsfuldt indhold 
og oplevelser

SOLIDWORKS Product Data Management (PDM)
• Administrer dine data: Administrér dine data med  

automatisk revisionskontrol, datasikkerhed og  
adgangskontrol

• Find dine data: Søg efter komponenter til brug i nye  
design, og find og udnyt eksisterende design til  
genbrug
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SOLIDWORKS PRODUKTUDVIKLINGSLØSNINGER

SOLIDWORKS-software leverer et intuitivt 3D-udviklingsmiljø, der kan  
maksimere produktiviteten af design og de udviklingsressourcer for at skabe 
bedre produkter hurtigere og mere omkostningseffektivt.

Se hele udvalget af SOLIDWORKS-software til design, simulering, teknisk  
kommunikation og datastyring på www.edge-team.com/solidworks. 

SOLIDWORKS VISUALIZE MEDFØLGER!

Som en merværdi for vores kunder, kan SOLIDWORKS Premium eller  
Professional-brugere, der har et aktivt abonnement, downloade SOLIDWORKS 
Visualize Standard uden beregning! 

Besøg www.edge-team.com/solidworks-visualize for at få mere at vide. 

Edge-Team er en af Danmarks største 
leverandører af CAD/CAM  
helhedsløsninger og en virksomhed 
solidt på markedet med over 12 års 
erfaring i at levere og supportere 
innovativt software hos virksomheder 
i den industrielle branche.

Vi har et stærkt fagligt fundament, 
som eksperter i CAD og CAM. 

Vores supportteam har erfaring med 
både software og brugen i  
praksis, hvilket gør os til en unik 
samarbejdspartner, da vi kommer fra 
den samme verden. 

Vi har tre hovedområder, som udgør 
vores DNA. 3 hovedområder, som er 
afgørende for vores rolle som  
samarbejdespartner og bindeled 
mellem udvikling og produktion: 
Rådgivning & Udvikling - Support & 
Viden - Software & løsninger

Rasmus Pagh
Area Sales Manager  

T 70 20 03 92 
M:  31 55 40 93 
@ rpj@edge-team.com

HVEM ER EDGE TEAM

KONTAKT EDGE-TEAM

FÅ MERE AT VIDE

Du kan få mere at vide om SOLIDWORKS og Premium-løsninger ved at besøge 
www.edge-team.com eller kontakt Edge-Team på tlf.: 70 200 392 eller via e-mail 
på info@edge-team.com


