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SOLIDWORKS MBD (MODEL BASED DEFINITION)

PAPIRLØS KOMMUNIKATION MED MBD

MINDRE TID PÅ AT TEGNE, FORENKLER OG FREMSKYNDER  
PRODUKTIONEN 

SOLIDWORKS MBD (Model Based Definition) er en integreret  
produktionsløsning til SOLIDWORKS 3D-designsoftware. SOLIDWORKS MBD  
styrer produktionsprocessen direkte i 3D. Du kan definere, organisere og  
udgive 3D PMI, herunder 3D-modeldata i filformater i branchestandard  
(f.eks. SOLIDWORKS-filer, eDrawings® og 3D PDF). Virksomheder opnår  
rapporterede besparelser i modelbaserede definitionsmetoder fra reducerede 
produktionsfejl, mindre skrot og færre ændringer samt lavere  
anskaffelsesomkostninger for indkøbte varer.  
 
SOLIDWORKS MBD lægger data ind i SOLIDWORKS 3D-miljøet, såsom  
produktmodeller, dimensioner, geometriske tolerancer, overfladefinish,  
svejsesymboler, styklister, informationsbokse, tabeller, noter, metaegenskaber 
og andre kommentarer. Da alle nødvendige oplysninger til at guide driften 
er integreret med 3D-modellerne, er traditionelle 2D-tegninger ikke længere 
nødvendige. Den intuitive, interaktive 3D PMI fra SOLIDWORKS MBD betjener 
flere driftsmæssige anvendelser og hjælper grupper på tværs af driften, såsom 
design, indkøb, fremstilling, samling, kvalitet, salg, marketing, kunder og  
leverandører. 

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

• SOLIDWORKS Composer 
SolidWorks Composer software 
kan hurtigt og  
omkostningseffektivt skabe 
dynamisk teknisk kommunika-
tion i 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

DEFINER PMI DIREKTE I 3D 

SOLIDWORKS MBD definerer PMI direkte i 3D, hvilket eliminerer de  
omkostninger og det tidsforbrug, der er forbundet med udvikling af  
2D-tegninger, som kan udgøre op til 50 % af de samlede  
udviklingsomkostninger. Oprettelse af 3D PMI fremskynder også  
kommunikationen, reducerer tilbudstiden for leverandørerne og reducerer fejl
takket være gennemgangen af 3D-data, interaktivitet og omfattende  
metaegenskaber.
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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 MBD 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

PRÆSENTÉR 3D-DATA PÅ EN KLAR OG STRUKTURERET 
MÅDE 

Ud over 3D PMI-definitionen hjælper SOLIDWORKS MBD med at  
organisere omfattende data i rene, strukturerede 3D-præsentationer 
med forskellige visninger og skærmindstillinger. Det kan endda vise 
og skjule 3D-kommentarer på en intelligent måde, mens du drejer 
modellen for at få ekstra klarhed. 

UDSEND OG SIDTRIBUER 3D-DATA TIL  
EN  EKSISTERENDE PROCES 
 
Udsend og distribuer 3D-data til en eksisterende 
proces SOLIDWORKS MBD udgiver generelt  
accepterede filformater, såsom eDrawings- og 3D 
PDF-filer, der ofte anvendes i eksisterende  
processer.  

eDrawings-filer kan åbnes i en gratis eDrawings 
Viewer. 3D PDF kan åbnes i et udvalg af gratis 
værktøjer, inklusive Adobe® Reader. Ud over at give 
tilknyttede oplysninger (som f.eks. tekniske noter, 
stykliste, og omfattende metaegenskaber) kan du 
også udforske modellen i 3D med Pan, Zoom, Ro-
tate, Measure, Section og andre  
3D-værktøjer. 
 

ARBEJDE SAMMEN MED 2D-TEGNINGER  
OG -UDSKIFTER 

SOLIDWORKS MBD integreres problemfrit med  
eksisterende SOLIDWORKS 2D-tegninger. PMI og 
visninger oprettet i 3D kan genbruges i 2D. Den 
indbyggede udskrivningssupport, som f.eks. flere 
3D PDF-visningsfelter og flere 3D PDF-ark, passer let 
ind i de eksisterende papirbaserede processer.

DEL, ARKIVÉR OG GENBRUG  
INTELLEGENTE 3D DATA 

SOLIDWORKS MBD hjælper dig til direkte at dele, 
arkivere og genbruge intelligente 3D-data, herunder 
geometri, PMI, visninger og data, så du og dine  
leverandører ikke behøver at spilde tiden på at 
oprette traditionelle 2D-tegninger. 

TILPAS 3D-SKABELONER

SOLIDWORKS MBD leverer et omfattende sæt af foruddefinerede 
skabeloner. Flere aspekter af 3D-outputskabelonen, som f.eks. layout, 
selskab, eller afdelingslogoer; 3D-visningsfeltet og miniaturer;  
tekstbeskrivelser; link til meta-egenskaber og tabeller, kan være 
tilpasset specifikke leverancer. Når disse skabeloner er konfigureret, 
kan de bruges som interne og eksterne procesretningslinjer for alle 
afdelinger, som f.eks. produktion, drift, kvalitet og indkøb.
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