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SOLIDWORKS COMPOSER

TEKNISK KOMMUNIKATION

Intuitive kommunikatonsløsninger, der kan hjælpe dig med at få 
det hele samlet.  

SOLIDWORKS Composer™ giver dig værktøjerne til at designe og fremstille 
teknisk kommunikation samtidig med produktudviklingen – så din  
dokumentation er opdateret med designændringerne, og er klar sammen med 
dit produkt. Den intuitive SOLIDWORKS Composer-brugergrænseflade giver dig 
mulighed for at skabe meget detaljeret 2D- og 3D-grafik med præcis styring, så 
fokus- og  interesseområder kan fremhæves på specifikke komponenter. Du 
kan nemt oprette 3D-interaktive animationer for at skabe et realistisk 3D-miljø, 
der kan bruges i interaktiv undervisning eller overbevisende  
markedsføringspræsentationer. 

SOLIDWORKS Composer er associativ, og derfor kan I automatisk opdatere den 
tekniske kommunikation med alle de ændringer, der foretages i  
CAD-modellerne. For første gang kan produkterne komme hurtigere på  
markedet med forsikringen om, at dokumentationen både er præcis og af høj 
kvalitet. Billeder og animationer fra SOLIDWORKS Composer er særligt  
værdifulde i forbindelse med forenkling af samlingsvejledninger og  
arbejdsordrer. Der kan laves direkte 3D-visninger af, hvordan produktet er  
samlet eller skal repareres. Hvilket reducerer antallet af fejl i produktionen, 
fjerner sprogbarrierer og minimerer behovet for lokale / regionale versioner  
væsentligt.

• SOLIDWORKS Inspection 
SolidWorks Inspection modulet 
effektiviserer og forenkler  
processen omkring dine  
udarbejdelser af  
kontrolspecifikationer.

• SOLIDWORKS MBD 
Med SOLIDWORKS MBD (Mod-
el Based Definition) kan du 
udskifte de traditionelle 2D 
tegninger med 3D.

• SOLIDWORKS Visualize 
SOLIDWORKS Visualize er for dig 
der har brug for at skabe  
professionelle fotorealistiske 
billeder, animationer og/eller 
andet 3D indhold.

RELATEREDE PRODUKTER

“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
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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 af-
gørende 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 Composer 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

FORBEDRET PRODUKTKOMMUNIKATION OG 
MARKEDSFØRINGSMATERIALE 

Du behøver ikke længere at gå på kompromis med  
kommunikationen
ved at nøjes med skitser til at vise koncepter, eller ved at 
vente til et givent design er færdigt, før oprettelsen af  
produktkommunikationsmaterialet påbegyndes.
Med SOLIDWORKS Composer kan du hurtigt og nemt 
skabe: 

• Detaljerede visninger
• Exploded views
• Billeder i høj opløsning
• Tekniske illustrationer
• Interaktive animationer
• Interaktive styklister og dellister

BLIV MERE KONKURRENCEDYGTIG 

I dag er grafik vigtigere end nogensinde. Den rigtige  
produktgrafik kan betyde forskellen mellem at ramme plet 
eller skyde ved siden af målet i vigtige  
salgssituationer.  
Med SOLIDWORKS Composer kan du: 

• Lave mere livagtig grafik og eliminere behovet for  
fysiske prototyper, når der laves  
markedsføringsmateriale

• Demonstrere produkter mere effektivt med interaktive 
storyboards 

• Fremhæve centrale forskelle med detaljerede vis-
ninger, lyseffekter og transparente komponenter

• Imponere potentielle kunder med en hurtig  
ekspeditionstid for opdaterede design

• Lave interaktive animationer til effektivt at  
kommunikere de mest komplekse produktoplysninger

FÅ PRODUKTERNE HURTIGERE PÅ MARKEDET 

Med SOLIDWORKS Composer kan du reducere fejl i  
dokumentationen og sikre, at leverancerne kommer  
hurtigere på markedet: 

• Start dokumentationen tidligere i designprocessen, 
og opdater den hurtigere, når der sker ændringer i 
designet

• Opret interaktivt 3D-indhold, som kan ses af alle med 
den gratis SOLIDWORKS Composer Player

• Tilføj interaktiv grafik til undervisningsmateriale 
• Opret renderinger i præsentationer og brochurer
• Udgiv hurtigt komplekse produktdetaljer online med 

webskabeloner
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