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GÖRSELLEŞTİRME

SOLIDWORKS® Visualize, SOLIDWORKS ve diğer CAD veri programlarını kullananların 
yenilikler 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.
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SOLIDWORKS Visualize nedir?
SOLIDWORKS Visualize (önceki adıyla Bunkspeed), 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.

SOLIDWORKS Visualize'dan kimler faydalanabilir?
SOLIDWORKS Visualize, profesyonel fotoğraf kalitesinde resimleri, animasyonları ve diğer 3D içerikleri mümkün olan en hızlı 
ve kolay biçimde oluşturması gereken herkes için üretilmiştir. SOLIDWORKS Visualize donanımdan bağımsızdır. Bunun anlamı, 
SOLIDWORKS veya diğer CAD oluşturma araçlarını (Rhino®, Autodesk® Alias®, 3ds Max® gibi) ürün, mimari, yat, mekanik ve diğer 
tasarım amaçlarıyla kullanan tasarımcı, mühendis ve içerik oluşturucular; hızlı, kolay ve eğlenceli şekilde gelişmiş 3D karar verme 
deneyimleri oluşturabilir.

SOLIDWORKS VISUALIZE ÜRÜNLERİNİZİ 
HAYATA GEÇİRİR
Artık ürün karşılaştırmaları, baskı ve web içeriği, tasarım 
incelemeleri ve hatta etkileşimli deneyimler için kullanabileceğiniz 
ikna edici ve gerçekçi video ve resimler oluşturabilirsiniz. 
Ürününüzü farklı sahnelere, ışıklandırmalara ve sanatsal filtrelere 
sahip birden fazla görsel konfigürasyonda gösterebilirsiniz. 
SOLIDWORKS Visualize, ışıklandırmayı gerçek dünya koşullarına 
son derece yakın benzerlikte sunup gelişmiş malzemeler 
kullanırken en yüksek beklentileri karşılamak için görüntü işleme 
performansını ölçeklendirir. Kolaylıkla hareket ekleyebilir; 360 
derece dönüşler oluşturabilir; kameraları, malzemeleri, modelleri 
ve hatta güneşi hareket ettirebilirsiniz. Değişiklikler, maksimum 
esneklik ve hız için gerçek zamanlı olarak görüntülenir.

SOLIDWORKS Visualize, SOLIDWORKS ile doğrudan bağlantılı 
olduğundan, "Canlı CAD Güncellemesi" özelliğini kullanarak 
modellerinizi otomatik olarak güncelleyebilir ve dinamik bir 
çalışma için ihtiyacınız olan esnekliği sağlayan kelimenin tam 
anlamıyla kusursuz bir iş akışı oluşturabilirsiniz.

REKABETTE ÖNE GEÇİN
Bugünün sürekli değişen ve gelişen küresel pazarında, ürünlerin 
pazara çıkma süresi ve tasarımlardaki yenilikler her zamankin-
den daha büyük önem taşımaktadır. SOLIDWORKS Visualize, şu 
özellikleri sayesinde ürününüzün pazarda kabul görüp görme-
yeceğini kısa bir sürede ve kolaylıkla değerlendirmenizi sağlar:

• Kolaylıkla ölçeklendirilebilen hızlı performans ve sonuçlar
• Fotoğraf kalitesinde resimler
• Sezgisel arayüz ve minimum öğrenme eğrisi
• Sektör lideri GPU (grafik kartı) desteği



"Visualize için yaptığımız tüm masraflara değdi. Artık zamanımı tasarımlara 
harcayabiliyorum. Geri kalan her şeyi Visualize hallediyor. Bazen, işini çok hızlı ve 
mükemmel bir kalitede yapan yeni bir ekip üyemiz varmış gibi hissediyorum."

 — Nuno Teixeira, Nuno Teixeira Industrial Design CEO'su

SOLIDWORKS VISUALIZE STANDARD 
Artık, en yeni ürününüzü herkese göstermek için ekran görün-
tülerine ya da prototiplerin yüksek maliyetli fotoğraflarına 
bütçe ayırmaya bel bağlayarak pazarlama ve sunum malze-
melerinizden ödün vermek zorunda değilsiniz. SOLIDWORKS 
Visualize ile hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilecekleriniz:

• Fotoğraf kalitesinde gerçekçi resimler
• Farklı renk ve yüzeylere sahip fikir panoları
• Yazdırmaya ve web'de yayınlamaya hazır yüksek 

çözünürlüklü görüntüler
• Önemli özelliklerin teknik çizimleri

SOLIDWORKS VISUALIZE PROFESSIONAL
SOLIDWORKS Visualize Professional ile CAD verilerinizi 
kullanarak ürününüz hakkında daha derin bir 3D hikayesi 
anlatabilirsiniz. SOLIDWORKS Visualize Professional, 
kullanıcıların en karmaşık tasarım ayrıntılarını etkili biçimde 
ifade edebilmeleri için kolaylıkla fotoğraf kalitesinde resimler 
ve etkileşimli animasyonlar oluşturmalarını sağlar.

SOLIDWORKS Visualize Standard'ın tüm özelliklerine ek 
olarak şu özellikleri de kullanabilirsiniz:

• Parçaların, modellerin, görünümlerin, kamera 
görüntülerinin ve ortamların tam animasyonlarını 
oluşturarak ürünleri daha etkili biçimde sunma

• Tek bir tıkla 360 derece döndürerek tasarımın son halini 
gösterebilme

• Birden fazla görünüm penceresi kullanabilme özelliği 
sayesinde farklı tasarım çözümlerini yan yana koyup 
karşılaştırma

• Özelleştirilebilir Kamera Filtreleriyle yaratıcı yönünüzü 
özgür bırakma

SOLIDWORKS Visualize Professional, verimliliğinizi artırmanıza 
yardımcı olacak önemli özellikler de içerir. Entegre Kuyruk İşleme 
özelliği, işleri makinenizde ya da özel bir işleme cihazında birik-
tirmenize olanak sağlayarak tüm işleri otomatik olarak art arda 
tamamlamanızı, böylece önemli ölçüde zaman tasarrufu yapma-
nızı sağlar. Ağ İşleme özelliği de en sıkışık programları bile geri 
kalmadan tamamlayabilmek amacıyla verimliliği anında artırmak 
için maksimum ölçeklenebilirlik ve daha yüksek hız sağlar.



CAD bilgisi gerektirmez
Basit ve sezgisel kullanıcı arayüzüyle SOLIDWORKS Visualize, 
neredeyse hiç öğrenme eğrisi gerektirmez ve kullanıcıların 
hızlı biçimde içerik oluşturmasını sağlar. Ayrıntılı eğitim 
materyalleri, kapsamlı yardım dosyaları, çevrimiçi öğreticiler 
ve kullanıcı forumları, teknik bilgisi olmayan çalışanların 
bile anında muhteşem içerikler oluşturmaya başlamasını 
sağlayacak detaylı talimatlar sunar.

SOLIDWORKS ÜRÜN GELİŞTİRME ÇÖZÜMLERİ
SOLIDWORKS yazılımı daha iyi ürünlerin, daha hızlı ve daha düşük 
maliyetle üretilmesini sağlamak için tasarım ve mühendislik 
kaynaklarının üretkenliğini en üst seviyeye çıkaracak sezgisel 
bir 3D geliştirme ortamı sunar. Tasarım, analiz, teknik iletişim 
ve veri yönetimi ile ilgili tüm SOLIDWORKS yazılımlarını görmek 
için www.metropolsoft.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 

DESTEKLENEN DOSYA FORMATLARI

• SOLIDWORKS

• Rhino

• Autodesk Alias

• Pro/E®

• 3ds Max

• SketchUp

• Maya Binary

• Ve çok daha fazlası

ŞU ÜRÜNLERİ HIZLICA OLUŞTURABİLİRSİNİZ

• Yüksek çözünürlüklü ayrıntılı resimler (JPG, TIF, PNG, BMP)

• Birkaç saniyede birden fazla konfigürasyon

• Etkileşimli web içerikler (VR ve panoramalar)

• Büyüleyici özelliklere sahip animasyonlar (MP4, FLV, MKV)

• Havadan çekilen videolar

• Etkileşimli sunumlar
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