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SOLIDWORKS 
PRO INKUBÁTORY, START-UPY, VÝZKUMNÁ CENTRA, ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE…

SOLIDWORKS®  2020 vám pomůže zvládnout nejsložitější konstrukční problémy a přetvářet  tak 
vaše myšlenky do reálných produktů a úspěšných obchodů. 
SOLIDWORKS ve spolupráci s akcelerátory a inkubátory z celého světa podporuje konstruktéry, 
inkubátory, startupy a začínající podnikatele prostřednictvím přístupu k softwaru, školení, 
technické podpoře a marketingu a podporuje tak váš vstup na regionální i národní trhy a 
spolupráci s průmyslovými firmami.
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Programy SOLIDWORKS 

3E Praha Engineering a.s. U Uranie 18, Praha 7, 
tel.: +420 725 719 563, e-mail: petr.hedrlin@3epraha.cz

SOLIDWORKS Incubator and Accelerator sponsorship
Po schválení vstupu do programu lze získat až 10 síťových licencí programů 
Solidworks dle výběru.

SOLIDWORKS FAB LAB  programs
Registrovaná Centra Fab Lab mohou získat komerční licenci Solidworks Premium, 
PCB a DraftSight Enterprise
Registrované Uzly Fab Lab mohou získat 10 licencí Solidworks Education Edition

SOLIDWORKS FOR ENTREPRENEURS
Po schválení vstupu do programu lze získat až licence Solidworks dle výběru, od
letošního roku lze využít velmi výhodného tříletého využívání programu.

SOLIDWORKS RESEARCH
Lze získat komerční licence Solidworks za zvýhodněnou 50% slevu oproti komerčním 
cenám.   
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Program sponzorovaných produktů  SOLIDWORKS   je široká nabídka vzájemně 
provázaných a spolupracujících SW produktů a aplikací, ze kterých si můžete vybrat své 
potřebné portfolio. 



Výkonný 3D CAD software pro  konstrukční vývoj produktů. Návrhy  
zpracováváte ve 3D,  můžete  využít i 2D výkresovou dokumentaci a to jak pro 
samostatné díly, tak i pro velké sestavy, včetně využití importu CAD dat jiných 
výrobců. 
Umožňuje efektivnější práci s aplikačně specifickými nástroji pro díry, 
upevňovací prvky, plechy, vstřikovací formy, plastové a lité díly, svařence, 
povrchy, modely sítě, reverzní inženýrství, potrubí a elektrické trasování. 
Se SOLIDWORKS Premium eliminujete chyby v návrzích a nutnost oprav ještě 
dříve, než se návrhy dostanou do výroby.
Využijte integrované nástroje pro analýzu pohybu a napětí, automatickou 
kontrolu interferencí i testování návrhů s využitím virtuální reality a 
fotorealistických animací. 
Využijte  CAM programování pro CNC stroje se softwarem SOLIDWORKS CAM 
založeným na technologii CAMWorks,  stejně jako zpracování vašich dat  pro 3D 
tisk.

SOLIDWORKS PREMIUM
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SOLIDWORKS PREMIUM
zahrnuje všechny funkcionality nižších verzí Standard a Profesional
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SOLIDWORKS Simulation nabízí výkonné virtuální testovací prostředí pro základní i 
komplikované simulace tak, abyste mohli vyřešit konstrukční problémy se složitými 
scénáři zatížení a multifyzikálními parametry. 
V průběhu konstruování můžete testovat široké rozpětí parametrů výrobků, jako je 
odolnost, statická a dynamická odezva a tepelné chování, a získat tak, v co nejranější fázi 
vývoje, technické poznatky pro optimalizaci návrhu. 
SOLIDWORKS Motion Simulation nabízí konstruktérům výkonnou a intuitivní analýzu 
pohybu k přesnému stanovení fyzických pohybů sestavy pod zatížením, a to jak z 
pohledu času (časová pohybová studie) nebo sled událostí (pohybová studie podle 
událostí). 
Díky pohybu sestavy a vypočteným silám můžete se SOLIDWORKS Simulation provádět 
pevnostní analýzu součástí pro zabezpečení funkčnosti výrobku.

SOLIDWORKS 
SIMULATION PREMIUM
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SOLIDWORKS SIMULATION PREMIUM
Přehled všech funkcionalit verze Simulation Premium
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Dynamika  kapalin
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Aplikace SOLIDWORKS Flow Simulation vám 
pomůže jednoduše určit, jak bude váš model 
reagovat  na proudění kapalin či plynů, ať již se 
bude jednat o proudění v potrubí či tryskách 
nebo v pracovním prostředí.  
Intuitivní výpočet dynamiky tekutin (CFD) 
v SOLIDWORKS Flow Simulation umožňuje 
konstruktérům simulovat tok kapalin a plynů v 
reálných podmínkách, spouštět hypotetické 
scénáře a efektivně tak analyzovat účinky toku 
kapalin, přenosu tepla a souvisejících sil na váš 
model a okolí.  
Konstruktéři mohou již na začátku procesu 
navrhování modelu snadno simulovat tok 
kapaliny, proudění  a přenosy tepla a síly v 
kapalinách nebo plynech, a určovat tak 
parametry, které jsou pro úspěšný návrh 
klíčové.

SOLIDWORKS FLOW SIMULATION 
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SOLIDWORKS FLOW SIMULATION 
Přehled všech funkcionalit Flow Simulation
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Analýza vstřikování plastů
➢ Naplnění formy

➢ Počet a umístění vtoků

➢ Propadliny

➢ Staženiny

➢ Vzduchové bubliny

➢ Studené spoje

➢ Orientace vláken

➢ Chlazení formy

➢ Optimalizace cyklu

➢ Výpočet dotlaku při chladnutí

➢ Databáze vstřikovacích lisů

➢ Vložky v dutině (např. kontakty)

➢ Vstřikování společně s nafouknutím 
plynem
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Simulace vstřikování v SOLIDWORKS Plastics
předpovídá průtoky roztaveného plastu během 
procesu vstřikování do formy, což je výrobní 
postup používaný při výrobě více než 80% 
všech plastových výrobků. 
Schopnost předpovědi toku plastu umožňuje 
předvídat možné závady související s výrobou. 
SOLIDWORKS Plastics navíc umožňuje 
předvídat deformaci dílu a optimalizovat 
chlazení formy. Uživatelé mohou měnit tvar 
dílu nebo formy, výrobní podmínky nebo 
plastový materiál k eliminaci nebo minimalizaci 
potenciálních závad, úspor energie, zdrojů, 
času i peněz.

SOLIDWORKS PLASTICS 
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SOLIDWORKS PLASTICS 
Přehled všech funkcionalit Simulation Plastics
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Spojuje v jednom výkonném a snadno použitelném balíku funkce pro vytváření elektrických 
schémat softwaru SOLIDWORKS Electrical Schematic a 3D modelovací schopnosti softwaru 
SOLIDWORKS Electrical 3D.
SOLIDWORKS Electrical Schematic je výkonná a snadno použitelná sada nástrojů pro spolupráci 
a návrh schémat, která umožňuje rychlejší vývoj integrovaných elektrických systémů pro různá 
zařízení. Vestavěné knihovny obsahující symboly, údaje výrobce o dílech a 3D modely součástí 
poskytují materiály pro opakované použití, které optimalizují opětovné použití návrhů. 
Automatizované nástroje pro návrh a správu SOLIDWORKS vám pomohou zefektivnit a 
zjednodušit množství úmorných konstrukčních kroků, počínaje návrhem PLC (programovatelných 
logických automatů) a svorkovnic až po přiřazení křížových odkazů kontaktů.
SOLIDWORKS Electrical 3D  integruje data návrhu elektrických schémat s 3D modelem stroje 
nebo jiného výrobku - obousměrně a v reálném čase. SOLIDWORKS Electrical 3D vám umožňuje 
umísťovat elektrické součástky a používat pokročilou technologii trasování SOLIDWORKS pro 
automatické propojení prvků elektrického návrhu v rámci 3D modelu. Můžete určovat optimální 
délky vodičů, kabelů a kabelových svazků a současně udržovat synchronizaci návrhu a kusovníků 
mezi elektrickým a mechanickým návrhem.

SOLIDWORKS 
ELECTRICAL PROFESSIONAL 
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SOLIDWORKS 
ELECTRICAL PROFESSIONAL 
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Nový nástroj SOLIDWORKS PCB používající návrhový software Altium
kombinuje výkon a jednoduchost softwaru Altium™ a 3D expertní 
vlastnosti softwaru SOLIDWORKS pro sjednocení elektrických a 
mechanických návrhů. 
Můžete jednoduše integrovat návrhy desek plošných spojů se soubory 
SOLIDWORKS pomocí prověřených pracovních postupů návrhu 
mechanických dílů. Vaše návrhy díky integrovaným datům konstrukce, 
řízeným procesům změn ECO a větším možnostem analýzy ušetří 
zdroje při optimalizaci návrhu a zkrátí čas potřebný prototypové 
ověřování. 
Aplikace SOLIDWORKS PCB je zaměřena na sloučení toho nejlepšího, 
co oba světy nabízejí. Provádějte v softwaru SOLIDWORKS to, co 
umíte nejlépe, a nechte aplikaci SOLIDWORKS PCB, aby se postarala o 
všechny vaše potřeby v oblasti návrhu desek plošných spojů.

SOLIDWORKS PCB 
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➢ Integrace ECAD-MCAD a spolupráce s modely 3D SOLIDWORKS v 
intuitivním rozhraní

➢ Kontinuální aktualizace dat mezi PCB – SOLIDWORKS v procesu 
řízení technických změn (ECO)

➢ Vizualizace desek plošných spojů a komponent v 3D návrhu v 
reálném čase

➢ Simulace a analýza v editoru schémat

➢ Podpora parametrických komponent z databází dodavatelů

➢ Správa komentářů a řízení verzí v souborech návrhů

Schematické zadávání, knihovny prvků a nástroje 
pro návrhy desek plošných spojů

SOLIDWORKS PCB 
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SOLIDWORKS MBD Standard 

Software SOLIDWORKS® MBD (Model Based Definition) je integrované 
bezvýkresové řešení pro 3D konstrukční software SOLIDWORKS. 
S řešením SOLIDWORKS MBD můžete sdělovat informace o výrobku a výrobě (PMI) 
přímo ve 3D, bez nutnosti časově náročných 2D procesů, a eliminovat tak 
potenciální problémy. Společnosti, které využívají metody Model Based Definition, 
vykazují úspory v různých oblastech, včetně snižování výrobních chyb, snižování 
zmetkovitosti a nákladů na přepracování a nižších nákladů na zásobování 
nakupovanými díly.
Nástroj SOLIDWORKS MBD definuje informace PMI přímo ve 3D, čímž eliminuje čas 
a náklady nutné na vývoj 2D výkresů. Vytváření informací 3D PMI rovněž pomáhá 
urychlit komunikaci, zkrátit čas cenové nabídky dodavatele a omezit chyby díky 
prověřování 3D dat, interaktivity a kompletních metadat. 
Nad rámec definice informací 3D PMI pomáhá nástroj SOLIDWORKS MBD 
uspořádat kompletní data do čistých a strukturovaných 3D prezentací s různými 
pohledy a nastavením zobrazení. 



• Integrované bezvýkresové řešení pro SOLIDWORKS

• MBD – Model Based Definition (na modelu založená definice výrobku)

• PMI – Product Manufacturing Information (informace

o výrobku a jeho výrobě)

• PMI = rozměry, tolerance, drsnost, poznámky, symboly, tabulky, apod.

• Poskytuje jasnou reprezentaci výrobních informací ve 3D prostředí 
snížením závislosti na zdlouhavé tvorbě 2D výkresů

• Exportuje do 3D PDF a eDrawings

• Splňuje oborové (zbrojní) normy jako jsou 31000A a ASME Y14.41

3E Praha Engineering a.s. U Uranie 18, 
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SOLIDWORKS MBD Standard 

../05-Tips&Trix/MIL-STD-31000A released on ASSIST 3 13 2013.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/ASME_Y14.41-2003


Kontrolor kvality

Konstrukce

❖ Práce s výkresy SW, PDF a TIFF 
❖ Export do PDF, Excel a XML
❖ Barevné rozlišení hodnot
❖ Plná implementace do SW
❖ Samostatná aplikace + Addin

❖ Práce s výkresy SW, PDF a TIFF 
❖ Export do PDF, Excel a XML
❖ Barevné rozlišení hodnot
❖ Plná implementace do SW
❖ Samostatná aplikace + Addin
❖ Import dat CMM
❖ Používání digitálních měřících zařízení

Kontrolor kvality

Konstrukce

SOLIDWORKS 
Inspection Professional 

SOLIDWORKS® Inspection automatizuje proces vytváření poznámek v konstrukčních výkresech a 3D 
souborech pomocí informací pro výrobu (PMI),minimalizuje čas potřebný k záznamu inspekčních 
měření a zjednodušuje vytváření zpráv o kontrole podle odvětvových norem díky využití existujících 2D 
a 3D CAD dat.
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➢ Technické ilustrace
➢ Servisní a výukové materiály
➢Montážní návody
➢ Online katalogy
➢Marketingové materiály

Tradiční 2D dokumentace 3D komunikace

SOLIDWORKS COMPOSER 

SOLIDWORKS® Composer je 3D nástroj, který využívá 3D konstrukční data k vytváření grafického 
obsahu a vysvětlení procesů a procedur v technické komunikaci. Data SOLIDWORKS nebo jiná data 
CAD importujte do aplikace SOLIDWORKS Composer a uspořádejte je do pohledů, kde jsou snímky 
dat v různých orientacích a stavech sestavy se zobrazenými i skrytými díly. 
Software SOLIDWORKS Composer je asociativní, a proto můžete automaticky aktualizovat jakékoli 
změny, které v CAD modelech výstupů technické komunikace provedete.
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• Tvorba animací, renderování animací
• Rozmazání objektu pro ztvárnění pohybu
• Tvorba konfigurací
• Renderování všech konfigurací
• Renderování všech nastavených kamer
• Manažer fronty renderingu
• Nastavení světel, filtry světel, sluneční světlo
• Virtuální realita  a využití kamer typu „360“, 

animace pro VR
• Příprava nových prostředí

Produkt SOLIDWORKS® Visualize je sada softwarových nástrojů kombinujících vynikající a přitom rychlé 
vykreslování s funkcemi vizuálně orientovaného návrhu, které umožňující snadné a rychlé vytváření 
vizuálního obsahu pro konstruktéry, inženýry, marketing  i zákazníky. 
SOLIDWORKS Visualize kombinuje nejlepší technologie vykreslování se snadným používáním pracovních 
postupů, bohatých vizualizací, animací a interaktivních obsahů, které pomáhají uživatelům prezentovat  
výrobky a produkty, ať již ve formě fotorealistických obrázků nebo animací a videí.

SOLIDWORKS 
VISUALIZE PROFESSIONAL 
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• CAD systémy

• CAM systémy

• Analýzy

• PDM

• Podpora software

• Implementace

• Školení software

• Konzultace

• Semináře

• Setkání uživatelů

• Tvorba NC kódů

• Konstrukční činnost

• Reverzní inženýrství

• Přípravky

• Formy

• Nástroje

• Prototypové díly

• Modelová zařízení

Softwarové
systémy Služby

Výroba

3E PRAHA ENGINEERING A.S.
Váš partner pro SOLIDWORKS 

SOFTWARE   - PARTNERSTVÍ – TECHNICKÁ PODPORA – ŠKOLENÍ  - VÝUKOVÉ MATERIÁLY –
SETKÁNÍ UŽIVATELŮ – PODPORA VÝROBY - KONZULTACE
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3E PRAHA ENGINEERING A.S.
Váš partner pro SOLIDWORKS 

SOFTWARE   - PARTNERSTVÍ   - KONZULTACE 
TECHNICKÁ PODPORA  - ŠKOLENÍ  - VÝUKOVÉ MATERIÁLY 

Váš obchodní poradce pro sektor VVI

Tel: +420 725 719 563
E.mail: petr.hedrlin@3epraha.cz
www: http://3eprahavvi.cz
www: http://3epraha.cz
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