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GELECEĞİ
 ŞEKİLLENDİREN
  TEKNOLOJİ

SOLIDWORKS ®  3B TASARIM

SOLIDWORKS® 3B CAD  çözümleri, mühendisler, tasarımcılar ve üreticilerin 
yenilikçi ürünler ve ekipmanlar geliştirmek ve üretmek için ihtiyaç duyduğu 
tasarım, doğrulama, dosya yönetimi ve iletişim araçlarını tek bir paket halinde 
sunar. Diğer tüm SOLIDWORKS® ürünleri, SOLIDWORKS® 3B CAD ile entegre 
biçimde çalışır. 

SOLIDWORKS®, sunduğu kullanım kolaylığıyla mühendisler, tasarımcılar ve 
üreticilerin hız kazanmalarına, dolayısıyla hemen verimlilik sağlamalarına 
olanak tanır. SOLIDWORKS®, güçlü olma özelliğiyle en karmaşık tasarımların ve 
en büyük montajların tamamlanması için gereken işlev derinliğini de sunar. Sac 
levha, profiller, elektrik ve boru tesisatları, yüzey ve kalıp tasarımı için 
uygulamaya özel araçlar, tasarımlarınızı tamamlamanızı daha hızlı ve 
daha kolay bir hale getir.

Tüm SOLIDWORKS ® çözüm paketlerinin (tasarım, analiz, maliyet tahmini, 
üretilebilirlik kontrolleri, sürdürülebilir tasarım, teknik iletişim ve veri 
yönetimini kapsar) temelini oluşturan SOLIDWORKS®  3B CAD çözümleri, ürün 
geliştirme süresini kısaltan, maliyetleri düşüren ve kaliteyi artıran kullanımı 
kolay ve son derece güçlü işlevler sunar.

SOLIDWORKS® 3B TASARIM PAKETLERİ
STANDARD

PREMIU
M

PROFESSIO
NAL

3D Interconnect (ACIS, Inventor,IGES,JT,PTC®,SolidEdge®,STEP,NX™)  

Parça ve montaj modelleme
Tasarımın yeniden kullanılması ve otomasyon
Animasyon görselleştirme
Çakışma kontrolü

Gelişmiş CAD dosya aktarımı
Üretkenlik araçları

CAD kütüphaneleri
Otomatik görev zamanlama ve yığın işleme
Maliyetlendirme
ECAD/Mcad işbirliği (Circuitworks  )TM

Gelişmiş foto gerçekçi renderlama
CAD standartları kontrolü

Otomatik tolerans yığılma analizi (Tolanalyst)
Tersine mühendislik

EDRAWING® PROFESSIONAL
3D Interconnect (CATIA® V5)
Hareket analizi

Yapısal parça ve montaj analizi
Sustainability
Boru hatlarının oluşturulması

Elektrik kabloları ve tesisatların oluşturulması
Gelişmiş yüzey düzleştirme
Montaj seviyesinde maliyet hesaplama



SOLIDWORKS® Simulation

SOLIDWORKS® Plastics

SOLIDWORKS® Flow Simulation

SOLIDWORKS® Composer

Ürün mühendislerinin hem yenilikçiliğin doğasında var olan
riskleri azaltmasına hem de fiziksel prototip oluşturma ihtiyacını
ve dolayısıyla da maliyetlerini azaltarak ürünlerini daha hızlı bir
şekilde piyasaya sunmasına yardımcı olan SOLIDWORKS 
3B CAD’e tamamen entegre bir yapısal analiz yazılımıdır.
Tasarımcılar, ürün performansını  tasarım sürecinin başında
öngörerek ve bu süreçte anlamlı teknik bilgiler elde ederek ürün
kalitesinden ödün vermeden maliyetleri düşürürler.

SOLIDWORKS® Visualize

SOLIDWORKS Flow Simulation yazılımı, tasarımcıların 
tasarımlarının başarısında büyük önem teşkil eden
akışkan akışını, ısı transferini ve akışkan kuvvetlerini
hızla ve kolayca analiz etmelerini sağlayan bir karşılaştırmalı
akışkan dinamikleri  (CFD) aracıdır. SOLIDWORKS 3B CAD
yazılımına,tamamen entegre olan SOLIDWORKS Flow 
Simulation, tasarımcıların sıvı ve gaz akışı analizinin
avantajlarından yararlanmasını sağlar. Daha iyi karar 
almak ve böylelikle ürünlerde üstün performans elde etmek 
için tasarım çeşitlilikleri hızla karşılaştırılabilir.

SOLIDWORKS® Plastics yazılımı, plastik parçalar veya enjeksiyon kalıpları 
tasarlayan şirketlerin parça ve kalıp tasarımının ilk aşamalarında üretim
kusurlarını tahmin edip önlemesine yardımcı olarak yeniden kalıp 
hazırlama maliyetini ortadan kaldırır , parça kalitesini arttırır ve pazara 
sunma süresini kısaltır.

SOLIDWORKS® Plastics, tasarım süreci sırasında mühendislere teknik 
bilgiler sağlayarak bir yandan maliyetleri azaltarak pazara sunma sürelerini 
kısaltırken, diğer yandan ise yenilikçi tasarımları üretmelerine imkan tanır.

SOLIDWORKS® Visualize, SOLIDWORKS® ve diğer CAD kullanıcılarının yenilik yapmaları, tasarımlarıyla ilgili
kararlar vermeleri ve iş çözümleri sunmaları için yüksek kaliteli, görsel ve duygusal içerikler oluşturmalarını, 
bu içerikleri paylaşmalarını ve başkalarıyla işbirliği içinde kullanmalarını sağlar.

SOLIDWORKS® Visualize, sektör lideri görüntü işleme özelliklerini tasarımların
vizyonunu, tutkusunu ve duygusunu yansıtabilen görsel içeriklerin kolay ve hızlı şekilde oluşturulmasını
sağlayan görsel tasarım odaklı özellik ve iş akışlarıyla birleştiren, bağımsız yazılım araçlarından oluşan
bir paket sunar.

• Doğrusal Gerilim Analizi

• Zaman  Tabanlı Hareket Analizi

• Yorulma Analizi

• Frekans Analizi

• Doğrusal Burkulma Analizi

• Olay Tabanlı Hareket Analizi

• Termal Analiz

• Düşme Testi  Analizi

• Basınçlı Kap Analizi

• Doğrusal Olmayan Analiz

• Dinamik Analiz

• Kompozit Malzeme Analizi Ayrıca etkileşimli eğitim kılavuzlarında ya da ikna edici pazarlama sunumlarında kullanılmak üzere gerçekçi bir 
3B ortamı oluşturmak için kolayca 3B etkileşimli animasyonlar hazırlayabilirsiniz.  SOLIDWORKS® Composer bütünleşik
bir yapıya sahip olduğu için CAD modellerinde yaptığınız tüm değişiklikleri teknik iletişim materyallerinizde otomatik 
olarak güncelleyebilirsiniz. Artık belgelerinizin hem yüksek kaliteli, hem de doğru olduğundan emin şekilde ürünlerinizi
daha hızlı pazarlayabilirsiniz.
SOLIDWORKS® Composer resimleri, animasyonları, montaj talimatlarını ve iş emirlerini basitleştirmede özellikle
faydalıdır. Ürününüzün nasıl monte edilip onarıldığını 3B olarak doğrudan gösterebilir, hataları daha müşteriye ulaşmadan
azaltabilir, yabancı dil engellerini ortadan kaldırabilir ve  yerelleştirme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

SOLIDWORKS® Composer   , teknik dökümanları 
ürün geliştirmeyle birlikte tasarlayıp hazırlayabileceğiniz
araçlar sunarak, belgelerinizin tasarım değişikliklerinize
ayak uydurmasını ve ürünleriniz hazır olduğunda
onların da hazır olmasını sağlar. SOLIDWORKS® 
Composer’ın sezgisel arayüzünü kullanarak ilgili bölgeleri 
vurgulamak ve belirli bileşenlere odaklanmak için tam 
denetimle yüksek oranda ayrıntılı 2B ve 3B grafikler 
oluşturabilirsiniz.

 TM



SOLIDWORKS® PDM

SOLIDWORKS® ELECTRICAL

SOLIDWORKS® INSPECTION

SOLIDWORKS® MBD

SOLIDWORKS ® PCB

SOLIDWORKS PCB tasarım aracı Altium altyapısı ile
SOLIDWORKS 3B özelliklerini bir araya getirir.
Elektronik ve makine mühendisleri eş zamanlı çalışır.

SOLIDWORKS PCB ile Baskılı Devre Kartı (PCB) 
tasarımlarınızın şematik görüntüsü oluşturulabilir,
3 boyutlu görünüme dönüştürebilir, SOLIDWORKS ile
tam entegre ve karşılıklı etkileşim içerisinde çalışılabilir. 
Makine ve elektrik mühendisleri yeni ürünler tasarlarken
bu etkileşim sayesinde prototip sayısını minimuma indirir,
maliyetleri azaltır ve ürünün pazara sunum süresini kısaltırlar.

          SOLIDWORKS® Electrical Çözümleri, entegre elektrik sistemlerinin
         daha hızlı tasarlanmasını sağlayan sezgisel arayüzler sayesinde 
        Mühendislik Disiplinine özgü araçlarla elektrikli ürün tasarlamayı 
       kolaylaştırır. SOLIDWORKS® 3B CAD ile doğal entegrasyon, işbirliği ve
      üretkenliğin artmasını sağlar. Böylece ürün gecikmeleri azalır; tasarımlar
     daha tutarlı ve standart hale gelir; maliyet düşer ve ürünler pazara daha
    hızlı sunulur.SOLIDWORKS® Electrical profesyonel araçları,elektrik 
   şemaları ve 3B mekanik modeller arasında gerçek zamanlı iki yönlü 
  bağlantı kurabilmesi sayesinde benzersizdir. Bu nedenle, iki veya 
 üç kullanıcının aynı proje üzerinde çalıştığı tüm şirketlere büyük bir 
avantaj sağlar.

          SOLIDWORKS® Ürün Veri Yönetimi (PDM) ürünleri, tüm 
         SOLIDWORKS® uygulamarıyla sıkı bir şekilde entegre olur. 
        Kolayca paylaşılan tek bir çözüm ile tasarım verilerinizi 
       kuruluşunuzun genelinde yönetir ve senkronize eder.
      Güvenli kasadan yararlanarak 3B tasarım ortamınıza ve 
     ilgili dosyalarınıza erişimi, mühendislikten üretime kadar 
    tüm  katılımcıları kapsayacak şekilde genişletebilirsiniz.
   Böylelikle projelerinizde yer alan herkes bilgi paylaşabilir ve
  tasarımlarla ilgili işbirliği kurabilirsiniz. Ayrıca otomatik sürüm 
 ve revizyon kontrol sistemleri sayesinde ürün bilgileriniz
otomatik olarak korunur.

Kalite kontrol ve planlama, balon bilgileri içeren teknik resimler
ve denetim raporları gibi belgelerin oluşturulmasını içerir.
Bu zaman alan görev genellikle tasarımcıların veya kalite
kontrolcülerin sorumluluğundadır. Tasarladıkları parçaların
istenilen özelliklere göre üretildiğinden emin olmak için bu 
belgeleri manuel olarak oluşturmaya her gün saatlerini harcarlar.

SOLIDWORKS® Inspection, bu süreci otomatikleştirerek 
kullanıcıların endüstri standartlarında denetim raporlarını
(AS9102,PPAP vs...) kolaylıkla oluşturmalarını sağlayan bir 
İlk Ürün Denetimi (FAI) ve süreç içi denetim yazılımıdır.

SOLIDWORKS® Inspection, kalite amaçlı denetim bilgileri
oluşturan şirketler için mühendislik teknik resimlerin 
balonlamasını otomatikleştirerek yüzde 90’ a kadar zaman 
kazandıran basit ve sezgisel bir uygulamadır.

SOLIDWORKS®  Model Based Definition (MBD), SOLIDWORKS® 
için  entegre bir teknik resimsiz üretim çözümüdür. Şirketlerin
boyutlar, toleranslar ve  3B model verileri gibi 3B ürün ve üretim
bilgilerini (PMI) tanımlamasına, düzenlemesine ve endüstri 
standardı dosya formatlarında yayınlamasına yardımcı olur.

Geleneksel 2B teknik resimlerin aksine, SOLIDWORKS® MBD
üretim sürecine doğrudan 3B olarak rehberlik ederek üretimi
kolaylaştırır, döngü süresini kısaltır, hataları azaltır ve endüstri
standartlarıyla uyumluluğa yardımcı olur.

SOLIDWORKS® MBD Standard; SOLIDWORKS® Standard, 
Professional veya Premium için ayrı olarak satın alınan MBD
ürün eklentileri serisinin ilk üyesidir.

 



EDGECAM

www.metropolsoft.com

0216 466 67 70

Metropolsoft Bilgi Teknolojileri
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yeşilbağlar Mah. Selvili Sok. No:2
Beyaz Ofis B-36 34893 
Pendik/İstanbul

T: +90 216 466 67 70
F: +90 216 466 67 71
www.metropolsoft.com
info@metropolsoft.com

WORKNC

SOLIDWORKS

3DEXPERIENCE

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

3DEXPERIENCE


