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SOLIDWORKS - Property Tab Builder  
 

Hvorfor 

Noget af det virkelig smarte ved at arbejde i SOLIDWORKS, er at man kan lægge alle mulige former for 
metadata ned på sine parter, assemblies og drawings og så trække disse data frem i BOM-lister, Weldment 
Cut Lister og på tegningshoveder. Disse metadata kan oprettes for hvert dokument man laver, men endnu 
smartere er det, når man definerer disse custom properties på forhånd og lægger dem ned i en property-fil, 
som SOLIDWORKS så trækker frem, hver gang du opretter en ny SOLIDWORKS-fil. Så skal du nemlig kun 
gøre fodarbejdet én gang. Og til det skal du bruge SOLIDWORKS Property Tab Builder. 

 

Design Intent 

Men før du kaster dig over Property Tab Builder, er der nogle tanker, du skal gøre dig, så dit Design Intent 
rammer plet. 

For eksempel: 

Hvad vil du bruge dine custom properties til? Skal de dukke op i Bill of Materials? Eller i Weldment Cut List? 
Eller vil du trække dem op i dit tegningshoved på drawings? 

Hvilke værdier skal SOLIDWORKS automatisk beregne for dig? 

Er det praktisk, at nogle properties skal udfyldes ud fra en foruddefineret liste? (Det er hurtigere end at taste 
og giver færre fejlmuligheder) 

 

Herefter skal du beslutte hvilke properties, der skal ligge på hvilke fil-typer. 

For eksempel:  

Skal det konstruktør-navn, der står i tegningshovedet, være navnet på den, der har lavet parten eller den, 
der har lavet drawingen.  

 

Når du har dannet dig det store forkromede overblik, så mangler du bare resten; at oprette custom properties 
via SOLIDWORKS Property Tab Builder og gemme dine nye property-filer et sted, hvor SOLIDWORKS kan 
finde dem og læse dem. Men en ting ad gangen… 

 

Sådan virker SOLIDWORKS Property Tab Builder 

SOLIDWORKS Tab Builder er et lille program, som kører ved siden af SOLIDWORKS. Det betyder blot, at 
selve SOLIDWORKS ikke behøver at køre, for at du kan bruge Tab Builder. Tab Builder kan åbnes enten via 
Task Pane i højre side af brugerfladen i SOLIDWORKS eller via Windows Open eller Search.  
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De tre kolonner 

Brugerfladen er opdelt i 3 kolonner. Jeg kalder dem Værktøjskassen, DineProperties og Høvlebænken.  

Kolonnen i midten er DineProperties. Venstre kolonne er Værktøjskassen. Fra Værktøjskassen kan du 
drag’n’droppe de bokse, du ønsker at opbygge DineProperties af. Hver type boks har forskellige muligheder 
for input af informationer. Kolonnen til højre er Høvlebænken, hvor du tilretter de bokse, du har trukket over i 
DineProperties. 

 

 

 

 

   

Værktøjskassen 

 

Høvlebænken 

Start med at vælge 
hvilken filtype din 
property-fil skal 
styre 

(kan kun ændres, 
når intet andet i 
Tab Builder er 
valgt/aktivt) 

DineProperties 
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Typer af bokse 

Der er en hel række forskellige typer bokse i Værktøjskassen.  

Groupbox: er en ramme om flere bokse. Den bruges til at samle properties, som er i familie med hinanden. 
Det øger overblikket. 

Textbox; kan indeholde enten en dato-vælger eller en ja/nej-valgmulighed eller et tekstfelt, som så igen 
enten trækker en af SOLIDWORKS’ mange default-muligheder eller man kan taste frit i. 

List; er en rulleliste / drop-down-menu, som du enten skriver direkte ind via Høvlebænken eller trækker fra et 
tekstdokument eller en excel-fil. 

Number; kan trække en af mange default-muligheder. 

Checkbox; den hurtige måde at vælge ja/nej til én mulighed ad gangen, muligheder som du (selvfølgelig 
selv) definerer. 

Radio; er ”den avancerede checkbox” hvor du kan vælge én (og kun én) ud af flere muligheder, og hvor du 
for hvert valg, har mulighed for at styre nogle flere properties. Eksempel: Hvis du vælger A, så skal du vælge 
mellem 1 til 3. Hvis du vælger B, skal du vælge mellem 4-6. 

List Group; styres af en excel-fil og de lister, som ligger i gruppen, henviser til kolonner i denne overordnede 
excel-fil. 

For alle typer boxe gælder det, at man angiver en Caption, som er den overskrift, der kommer til at stå i 
property-listen på task-fanen. Ligeledes angiver man et Name, som er det navn, der kommer til at figurere i 
listen over properties, som man kan vælge imellem, når de skal linkes op med felterne i tegningshovedet. 
Desuden gælder det for alle typer property boxe, at de kan gælde for enten hele parten eller kun for en 

specifik configuration.   

 

DineProperties oprettes og gemmes  

Jeg starter med at vælge, hvilken filtype min template skal styre. Listen er kun aktiv, hvis intet andet i Tab 
Builder er valgt/aktivt. (Vist med grøn skrift på ovenstående illustration.) 

Så snart filen er oprettet, gemmer jeg den adskilt fra mine SOLIDWORKS installationsfiler. Selvom det kan 
virke logisk at gemme sine property-filer sammen med de andre filer, som har noget at gøre med 
SOLIDWORKS, så er det vigtigt at holde de to typer filer adskilt. På den måde bliver filerne ikke overskrevet, 
når man opdaterer sin SOLIDWORKS applikation. Det samme gælder i øvrigt tegningshoveder og document 
template-filer. 

 

Sådan bruges Property Tab Builder - et eksempel 

Når jeg opretter property-filen, ligger der som default allerede en groupbox i DineProperties. Jeg navngiver 
groupboxen ved at klikke på den i DineProperties (den markeres med en gråblå ramme) og skriver derefter i 
feltet ”caption”. Dette er blot en overskrift. Jeg kalder den ”Part information”. 

Fra Værktøjskassen trækker jeg derefter 3 textboxes ind i min ”Part information” groupbox. Jeg kalder den 
øverste ”Materiale” (caption) og vælger ”Material” fra ”Name”-listen. Type lader jeg forblive ”text” og i listen 
”Value” vælger jeg ”SW-Material”. Det vil sige, at jeg beder SOLIDWORKS om at trække det materiale, som 
er lagt på parten via ”Edit Material” i part-filen.  
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Textbox nr. 2 kalder jeg ”Vægt” (caption), vælger ”Weight” fra ”Name”-listen og ”SW-Mass” fra ”Value”-listen, 
så SOLIDWORKS beregner vægten ud fra partens størrelse og materiale.  
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Textbox nr. 3 kalder jeg Overfladebehandling (caption) og da der ikke er noget default property omkring 
overfladebehandling, indtaster jeg ”Overfladebeh” i ”Name” og lader ”Value” stå åben, så man frit kan 
indtaste, hvilken overfladebehandling parten skal have.  

 

 

 

Nu trækker jeg en ny groupbox ind i DineProperties og navngiver den ”Konstruktør og dato”. I denne 
groupbox lægger jeg 2 textboxes. Den første kalder jeg ”Konstruktør” (caption) og DrawnBy (Name) og som 
Value trækkes ”SW-Author” automatisk.  

Den anden navngiver jeg ”Dato” og lader den trække en automatisk dato for part-filens oprettelse (SW-Short 
Date). 

 

Den tredje groupbox ”Kontrol” får en checkbox, som døbes ”Klar til produktion” og defineres således at, hvis 
boksen er checked, betyder det at parten er godkendt og klar til at gå i produktion. 
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Herefter lægger jeg en listbox ind i gruppen. Den navngives ”Kontrolleret af” og i listen angiver jeg en række 
navne, samt muligheden for at taste frit i det tilfælde at det ønskede navn ikke findes på listen.  
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Til at angive en dato for kontrol, lægger jeg yderligere en textbox ind, navngiver den ”Kontrolleret dato” og 
ændrer Type til ”Date”. I stedet for at lade SOLIDWORKS automatisk trække dags dato, får man her 
mulighed for at vælge en dato fra en kalender, som det kendes fra mange andre apps, såsom netbank eller 
bookingsites. 

 

 

Den sidste groupbox jeg tilføjer, kalder jeg ”Købt eller produceret” og i den lægger jeg en radiobox og 2 
listboxes. Jeg kalder ligeledes radioboxen ”Købt eller Produceret” (caption) og Vælg én (Name) med 2 
valgmuligheder (Quantity). I tabellen kalder jeg ”Value 1” for Købt og ”Value 2” for Produceret. Denne 
property gælder for alle configurations. Under ”Advanced options” kan jeg knytte yderligere properties til de 
forskellige valgmuligheder som radio giver. Men først vil jeg færdigdefinere dem. Så den første list box 
navngiver jeg ”Leverandør” og vælger ”Vendor” som ”Name” fra listen. Som Type vælger jeg Excel File og nu 
kan jeg angive stien (Windows Stifinder) til et Excel-ark med min leverandørliste og under ”Range” fortælle, 
hvor i Excel-arket leverandørnavnene findes. 

Den anden list box får navnet ”Produceret” (caption) og ”Afdeling” (Name) og jeg vælger at indtaste en liste 
direkte i Tab Builder med 3 muligheder; Afdeling 1, Afdeling 2 og Afdeling 3. 

I begge lister tillader jeg, at man kan indtaste yderligere værdier, hvis dem, jeg har lagt ind i listen, ikke skulle 
være fyldestgørende.  

 

mailto:info@edge-team.com


 

Edge-Team | Muslingevej 38 - 8250 Egå | Thujavej 13 - 5250 Odense | Energivej 3 - 4180 Sorø | T +45 70 200 392 | info@edge-team.com 

 

 

 

Nu, hvor mine lister er klar, aktiverer jeg igen min radiobox i DineProperties, så jeg på Høvlebænken kan 
aktivere rammen for Radio1 under Advanced Options (den bliver gul). Når jeg derefter klikker på 
Leverandør-listbox i DineProperties, bliver disse to knyttet sammen. På samme måde knytter jeg Radio2 og 
Produceret-listboxen. Resultatet er en property, hvor konstruktøren af en part skal angive, om parten er købt 
fra en leverandør - og angive hvilken - eller om parten produceres in-house og, i så fald, af hvilken afdeling.  
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Når alle properties for part-filer er på plads, gemmes property-filen. Når jeg efterfølgende klikker imellem 
boksene (så intet er aktivt i kolonnerne), får jeg muligheden for at skifte property-fil-type (vist med grønt på 
første illustration). Jeg vælger at skifte til assembly (på Høvlebænken) og nu kan jeg oprette en assembly-
property-fil ud fra den part-property-fil, jeg allerede har lavet og behøver ikke starte helt forfra. Jeg kan 
tilsvarende oprette templates for drawing-filer.  

 

File Location i SOLIDWORKS 

De filer, jeg laver med Property Tab Builder, får efternavnet .prtprp for parter, .asmprp for assemblies og 
.drwprp for drawing-filer. For at SOLIDWORKS kan anvende de properties, som jeg har oprettet i property-
filerne, skal jeg fortælle SOLIDWORKS, hvor den skal finde dem.  

Jeg gemmer filerne i en mappe, som jeg kalder properties og placerer den sammen med mine mapper med 
template-filer og tegningshoveder/sheet format-filer. Disse mapper skal ligge udenfor mapperne med 
SOLIDWORKS installation files.  

Inde i SOLIDWORKS går jeg ind i Options > System options > File Locations og i drop-down-menuen vælger 
jeg Custom Property Files. Der er allerede en sti til en standard placering af property-filer.  
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Jeg sletter denne sti og opretter en ny sti ved at klikke Add… 

I browservinduet klikker jeg mig frem til placeringen for mine nye property-filer og klikker ”Vælg mappe” på 
browseren og derefter OK for at lukke System Options-vinduet. 

2  

 

Nu indlæser SOLIDWORKS mine properties i hver ny SOLIDWORKS-fil, jeg opretter og jeg kan nemt 
indtaste custom properties til mine filer ved at åbne properties-fanen i højre side af brugerfladen.  

 

 

2 

1 

3 

4 
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Jeg har lagt materiale på parten via FeatureManager Design Tree, og derfor er feltet Materiale allerede 
udfyldt i property-fanen og partens vægt er beregnet og skrevet automatisk i Vægt-feltet. Også feltet Dato er 
automatisk udfyldt med den dato, hvor part-filen er oprettet.  

Derudover skal jeg selv udfylde de oprettede felter. ”Kontrolleret dato”-feltet kan manuelt udfyldes ved at 
klikke i kalenderen. (Den er vist her på illustrationen, fordi der er klikket på pilen i højre side af ”Kontrolleret 
dato”-feltet og kalenderen dermed er aktiveret. Når jeg vælger en dato, forsvinder selve kalender-vælgeren 
igen og kun den valgte dato vises). 

 

Når jeg herefter opretter en drawing med min drawing-properties-fil som grundlag, vil jeg yderligere kunne 
indtaste custom properties for drawing’en. 

 

 

 

Tilretning af tegningshoved 

For at få mine indtastede properties vist på tegningshovedet, har jeg oprettet nogle nye felter, hvor jeg vil 
have informationerne vist. Jeg opretter links til mine properties ved at højreklikke på tegninghovedet og 
vælge Edit Sheet Format. Jeg opretter en note - CommandManager > Annotation > Note – og klikker i 
tegningshovedet for at placere den. For de properties, jeg trækker fra partfilen, vælger jeg ”Model found 
here”. For properties, jeg vil trække fra drawing-filen, vælger jeg ”Current document”. 
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Og derefter vælger jeg navnet på den property, der skal vises i drop-down-menuen ”Property Name”. 

Det færdige resultat ser ud som vist herunder. 

 

 

Drawing property 

Part property 
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Personligt synes jeg, at Property Tab Builder gør hele custom property-delen meget mere overskuelig og 
tilgængelig. Når man lige har fået styr på, hvordan Tab Builder er bygget op, så giver det en lynhurtig måde 
at systematisere de informationer, man har brug for at få med på sine tegninger. 
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