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SOLIDWORKS VISUALIZE 

HURTIGT, NEMT OG SJOVT INDHOLD
I FOTOKVALITET

FOTOREALISTISK VISUALISERING 
 
SOLIDWORKS Visualize er for dig der har brug for at skabe professionelle  
fotorealistiske billeder, animationer og/eller andet 3D indhold, på en sjov, let, flot 
og effektiv måde. Visualize kan anvendes når produkter skal sammenlignes - og 
derved forkorte design- og beslutningsprocessen. 

SOLIDWORKS® Visualize er “kameraet”, der gør det muligt for brugere af  
SOLIDWORKS og andre CAD-dataprogrammer at oprette, kommunikere og  
samarbejde med visuelt indhold i høj kvalitet for at fremme innovation,  
designbeslutninger og forretningsløsninger. 

• Visualize Professional 
Skab dit eget interaktive  
webindhold - og gør det muligt, 
med ét museklik, at give et 360 
graders overblik af animationen.

• Visualize Standard 
Her får du mulighed for, på en 
hurtig og nem måde, at skabe 
fotorealistiske billeder af 3D data 
i høj opløsning.

SOLIDWORKS VISUALIZE

“Solidworks er et vigtigt værktøj for 
os i dagligdagen til at visualisere 
opbygningen af et skilt. Det sparer 
os meget tid at det kan opbygge det 
visuelt i 3D”

Jan Moseley, Seri Q Sign A/S

HVAD ER SOLIDWORKS VISUALIZE 

SOLIDWORKS Visualize (tidligere kendt som Bunkspeed) indeholder en række 
enkeltstående softwareværktøjer, som kombinerer brancheførende rendering 
med visuelle, design-orienterede funktioner og arbejdsgange, der sikrer nem og 
hurtig oprettelse af visuelt indhold, som kommunikerer et designs vision, passion 
og følelser.
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SOLIDWORKS VISUALIZE GIVER DINE
PRODUKTER LIV 

Du kan nu oprette overbevisende og levende film og billeder
til brug for sammenligninger, print og webindhold,  
designgennemgange eller endog interaktive oplevelser. Du 
kan vise dit produkt i flere visuelle konfigurationer med for-
skellige scener, belysning og kunstneriske filtre.  
 
SOLIDWORKS Visualize simulerer nøjagtigt virkelig belysning 
og avancerede materialer, samtidig med at  
renderingresultaterne skaleres for at opfylde de højeste 
krav. Du kan nemt tilføje bevægelse, oprette 360-graders 
drejninger eller animere kameraer, materialer, modeller 
eller endda solen.  
Ændringerne vises i realtid for maksimal fleksibilitet og 
hastighed. 

Fordi SOLIDWORKS Visualize er direkte forbundet med
SOLIDWORKS, kan du automatisk opdatere dine modeller
ved hjælp af funktionen “Live CAD Update” for en problemfri
arbejdsgang, der giver dig den fleksibilitet, du har brug for til
at arbejde dynamisk.

VÆR FORAN KONKURRENTERNE 

Med nutidens stadigt voksende globale marked er  
time-to-market og designinnovation vigtigere end  
nogensinde. SOLIDWORKS Visualize gør det muligt at vali-
dere dit produkts markedsindpas på rekordtid med: 

• Lynhurtig ydeevne og resultater, der er nemme at 
skalere

• Kvalitetsbilleder, der ligner fotografier
• Intuitiv grænseflade og minimal indlæringskurve
• Brancheførende understøttelse af GPU (grafikkort)

SOLIDWORKS VISUALIZE POWERBOOST 

Genskab virkelighedstro lyssætning og tag dine 
live præsentationer til det næste niveau. Den 
hellige gral indenfor visualisering er blevet fundet.

Solidworks Vsualize PowerBoost åbner nye muligheder for 
de bedste visualiseringsoplevelser via interaktiv  
realtids lyssætning.  
Solidworks Visualize PowerBoost fungerer hånd i hånd med 
din Solidworks Visual Boost cluster eller NVIDIA Quadro 
(VCA).  
I stedet for at sende offline opgaver til din klynge, bruger 
Solidworks Visualize PowerBoost en ny renderingstilstand 
der bruger den samme renderingsindsamling til at indlæse 
den rette lyssætning til din Solidworks Visualize Viewport 
uanset hvor du tilgår det fra.  
Det er revolutionerende for industrien.  
Det er anbefalet at du bruger en NVIDIA Quadro VCA eller en 
multi GPU maskine for en helt igennem interaktiv  
lyssætnings oplevelse.
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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

HVEM ER EDGE TEAM

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

SOLIDWORKS VISUALIZE STANDARD 

Du behøver ikke længere at ødelægge dine markedsføringsog
præsentationsmaterialer ved at satse på screenshots eller
budgettere med dyre fotografier af prototyper for at vise dit
nyeste produkt. Med SOLIDWORKS Virtualize kan du hurtigt
og nemt skabe: 

• Virkelighedstro billeder i fotokvalitet
• Et stemningsbillede i forskellige farver og overflader
• Billeder i høj opløsning klar til print og web
• Tekniske illustrationer af vigtige funktioner

SOLIDWORKS VISUALIZE PROFESSIONAL 

Med SOLIDWORKS Visualize Professional kan du fortælle
en detaljeret 3D-historie om dit produkt ved hjælp af CADdata.
SOLIDWORKS Visualize Professional giver brugerne
mulighed for nemt at generere stillbilleder i fotokvalitet og
interaktive animationer til effektivt at kommunikere de mest
komplekse designdetaljer. 

Nyd alle funktionerne i SOLIDWORKS Visualize Standard plus
disse ekstra funktioner og mere: 

• Vis produkter mere effektivt med fuld animation af dele, modeller, ud-
seende, kameravisninger og miljøer

• Vis hurtigt det endelige design med 360-graders visning
• Præsenter og sammenlign forskellige designløsninger side om side med 

flere visninger
• Slip din kreative side løs med brugerdefinerbare kamerafiltre 

SOLIDWORKS Visualize Professional indeholder også vigtige
funktioner til at øge produktiviteten. Den integrerede Render
QUEUE giver dig mulighed for at stable job på din maskine
eller en dedikeret render-farm til automatisk udførsel én
ad gangen, hvilket giver store tidsbesparelser. Network
Rendering er også inkluderet for maksimal skalerbarhed og
højere hastighed, større produktivitet med det samme for at
overholde selv de mest krævende tidsfrister.

KONTAKT EDGE-TEAM

Rasmus Pagh
Area Sales Manager - Jylland 

T 70 20 03 92 
M 31 55 40 93 
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