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SOLIDWORKS INSPECTION
AUTOMATISK OPRETTELSE AF KONTROLTEGNINGER OG RAPPORTER

GØR DOKUMENTOPRETTELSE ENKLERE FOR 
AT HJÆLPE MED AT STRØMLINE KONTROL AF 
VARER OG FORBEDRE KVALITET

Dit fokus på kvalitet bør ikke belaste din virksomhed. Du kan spilde 
mange timer hver dag på manuel oprettelse af dokumentation til 
kvalitetskontrol. SOLIDWORKS® Inspection hjælper med at forenkle 
processen med oprettelse af kontroldokumenter og udførelse af 
igangværende kontrol eller ved modtagelse af varer.

SOLIDWORKS Inspection er intuitiv og nem at bruge, og hjælper dig med at  
strømline oprettelse af dokumenter med positionsnumre og specifikationer ved 
at udnytte de eksisterende 2D-data om filtypen er SOLIDWORKS-filer, PDFeller 
TIFF-filer uanset og automatiserer en ellers manuel og tidskrævende proces. 

Målte kontrolværdier kan indtastes direkte, enten manuelt eller automatisk ved 
hjælp af et digital måleinstrument (såsom en USB-målepasser). 

SOLIDWORKS Inspection hjælper designere og kvalitetsinspektører med stort set 
at eliminere fejl, forbedre time-to-market, og sikre, at dele overholder  
specifikationerne med forbedret kvalitet og optimeret pasform og funktion til 
følge.

• SOLIDWORKS Composer 
SolidWorks Composer software 
kan hurtigt og omkostningsef-
fektivt skabe dynamisk teknisk 
kommunikation i 3D, ved hjælp 
af dine eksisterende produkt-
designdata.

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

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

SOLIDWORKS PRODUKTER

“SOLIDWORKS hjælper med at minimere 
fejl i konstruktion og design”

Thomas Pedersen, Influx a/s
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STRØMLIN DINE KVALITETSKONTROLPROCESSER 

Virksomhedens kvalitetsafdelinger har til opgave at gennem-
føre kvalitetskontroller. Dette indebærer ofte oprettelsen 
af dokumenter som f.eks. tegninger med positionsnumre, 
billedforklaringer, rapporter til brug ved kontrol og yderligere 
materialer til at dokumentere dele. 

Denne tidskrævende opgave er normalt designernes,  
ingeniørernes og kvalitetskontrollørernes ansvar, og de kan 
bruge flere timer hver dag på at oprette alle disse dokumenter 
manuelt. Hundredvis af egenskaber, mål, tolerancer og noter 
skal angives manuelt i et Microsoft® Excel®-regneark.
 
Hertil kommer, at denne tunge proces kan medføre  
menneskelige slåfejl, der med tiden kan blive dyre eller endda 
kan kompromittere dine kvalitetsforpligtelser og  
-certificeringer.  

Hvis en ingeniør eller kunde laver ændringer i modellen, kan 
det medføre  
tegningsrevisioner, der kræver, at kvalitetskontrollører skal 
gentage arbejdet og indtaste alle egenskaber igen. 

SOLIDWORKS Inspection strømliner dine kontrolprocesser ved 
at automatisere oprettelsen af positionsnumre på tekniske  
tegninger og oprettelsen af kontroldatablade og rapporter. 
Fortløbende positionsnumre anvendes automatisk for at 
hjælpe dig med at holde styr på mål og egenskaber, der skal 
kontrolleres.  Nøjagtige diagramprint og kontrolark bliver 
genereret på få minutter. 
 
Med SOLIDWORKS Inspection har virksomheder reduceret 
den tid det tager at oprette First Article Inspection-pakker med 
op til 90 procent.

OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION) 

I mange virksomheder kommer tekniske tegninger i  
PDFeller TIFF-format. I disse tilfælde anvender  
SOLIDWORKS Inspection OCR (Optical Character  
Recognition) til at læse og identificere de nominelle  
dimensioner, plus og minus tolerancer, og måltypen (f.eks. 
diametral eller lineær), og fjerner praktisk talt manuelle 
indtastninger og reducerer fejl.  
Det fungerer med  
horisontale og vertikale dimensioner, delmål, notater,  
hulskemaer, afslutningssymboler og geometrisk  
dimensionering samt tolerancesymboler (GD&T).  

Det betyder, at du kan oprette dine kontroldokumenter 
uanset dit eksisterende CAD-system ved hjælp af den  
medfølgende standalone-version af  
SOLIDWORKS Inspection.
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REDUCER TIME-TO-MARKET

SOLIDWORKS Inspection kan markant reducere den tid, der er nødvendig for 
at generere kontrolrapporter. Med nogle få klik kan du oprette  
branchekompatible kontrolrapporter (f.eks. AS9102, PPAP, ISO 13485) eller 
bruge den effektive skabelon-editor til at udarbejde en rapport, der matcher 
din

virksomheds behov. Derudover hjælper SOLIDWORKS Inspection med at 
undgå de fejl og uoverensstemmelser, der traditionelt opstår ved manuel 
indtastning af data. 

Du kan spare tid, reducere omkostningerne og lande flere kunder ved at 
fjerne flaskehalsene i kvalitetskontrollen og øge gennemstrømningen i  
produktionen.

HJÆLP MED AT FORBEDRE PRODUKTKVALITET OG SPAR 
PENGE

Kontroldokumenter kan hjælpe virksomheden med væsentligt at forbedre 
sine produktionsprocesser, reducere skrot, afkorte time-to-market samt 
forbedre produkternes kvalitet og pålidelighed.

Fordi SOLIDWORKS Inspection er nemt at bruge, integreret med SOLIDWORKS 
CAD, og fås som et særskilt program, der fungerer med dit eksisterende 
CAD-system, kan du nemt udrulle det, træne din afdeling og begynde at  
optimere dine kontrol- og kvalitetsprocesser.

SOLIDWORKS Inspection giver fleksibilitet  ved at tillade, at kvalitetsteknikere 
og kontrollører indtaster de målte værdier direkte, bruger en digital  
målepasser eller importerer resultater fra en  
koordinatmålemaskine (CMM).

SOLIDWORKS-PRODUKTUDVIKLINGSLØSNINGER

SOLIDWORKS-software giver brugerne et intuitivt 3D-udviklingsmiljø, der  
maksimerer produktiviteten af deres design- og udviklingsressourcer for at 
skabe bedre produkter hurtigere og mere omkostningseffektivt. 

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

HVEM ER EDGE TEAM

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

FÅ MERE AT VIDE 
 
Du kan få mere at vide om SOLIDWORKS Inspection 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

KONTAKT EDGE-TEAM

Rasmus Pagh
Area Sales Manager - Jylland 
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