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SOLIDWORKS 

Standard 
SOLIDWORKS 

Professional 
SOLIDWORKS 

Premium 

SOLIDWORKS 3D CAD x x x 

Pomocí návrhového softwaru SOLIDWORKS 3D můžete rychle a efektivně vytvářet sofistikované návrhy dílů a 
sestav. Výkonné, snadno použitelné funkce designu kombinované s řadou nástrojů pro tvorbu výkresů, analýzu návrhu, 
odhad nákladů, vykreslování, animace a správu souborů vytvářejí intuitivní systém pro vývoj inovativních produktů, díky nimž 
budete produktivnější, snižují náklady a urychluje váš čas na uvedení na trh. 

Modelování součástí a sestav x x x 

Vybavte všechny aspekty svého modelování součástí a sestav pomocí návrhového systému SOLIDWORKS 3D pro 
transformaci nápadů a konceptů do virtuálních 3D modelů. Pro koncepční návrh rychle vytvořte 3D návrhy pomocí 
importovaných obrázků, jednoduchých náčrtů nebo naskenovaných 3D dat a poté přidávejte další podrobnosti s vývojem 
designu. Plánování struktury sestavy umožňuje rychle rozvrhnout strukturu sestavy návrhu a poté exportovat do 
SOLIDWORKS pro automatické vytváření souborů CAD. Přímá úprava modelu umožňuje manipulovat a upravovat 3D 
geometrii přímo na 3D CAD modelech. 

2D kreslení (Drawings) x x x 

Vytvořte 2D výkresy připravené k výrobě, které jsou vždy aktuální a jasně komunikují, jak by měl být váš návrh vyroben a 
smontován. Asociativita SOLIDWORKS propojuje 2D výkres přímo s 3D objemovým modelem, takže aktualizace 3D modelu 
se mohou automaticky odrazit ve 2D výkresu. SOLIDWORKS urychluje proces návrhu, šetří čas a náklady na vývoj a zvyšuje 
produktivitu. 

Opakované použití a automatizace x x X 

Využijte stávající technická data k vytvoření nových návrhů a urychlení vývoje nových produktů. Díky SOLIDWORKS vám 
řada nástrojů pomůže znovu použít stávající 3D modely CAD a 2D výkresy, což urychluje proces návrhu, šetří čas a náklady 
na vývoj a zvyšuje produktivitu. Vyhledávací, automatizační a konfigurační nástroje SOLIDWORKS zjednodušují opětovné 
použití existujících návrhových dat k vytvoření nových návrhů.  

Spolupráce a sdílení CAD dat x x x 

Nástroje pro spolupráci s produkty SOLIDWORKS pomáhají členům vašeho návrhářského týmu úzce spolupracovat s dalšími 
zúčastněnými stranami projektu, mimo prodejce a zákazníky. Vlastní designová data můžete také chránit před jejich sdílením 
mimo vaši organizaci. a spravovat data projektu a kontrolovat revize návrhu. Nástroje pro spolupráci s produkty 
SOLIDWORKS zahrnují mnoho inovativních funkcí, které šetří čas, jako je 3D propojení, eDrawings® a 3D značení součástí 
a sestav.  

Kontrola interference x x x 

Než začnete s výrobou, ověřte si, že vaše díly a sestavy budou správně pasovat  a budou  správně fungovat pomocí kontroly 
intererence SOLIDWORKS. Plná  integrace  s CAD znamená, že můžete použít Interference Check ve 2D a 3D při návrhu 
pro urychlení procesu vývoje produktu a analyzovat tolerance pro posouzení vyrobitelnosti. 
  

Nástroje analýzy prvního průchodu x x x 

SOLIDWORKS SimulationXpress je nástroj pro analýzu prvního průchodu, který umožňuje provádět základní analýzu napětí 
na jednotlivých částech. Můžete rychle určit účinky síly a tlaku a generovat zprávy, které dokumentují výsledky. 
  

mailto:petr.hedrlin@3epraha.cz


Program CAM (SOLIDWORKS 

CAM) 
x x x 

SOLIDWORKS CAM Standard  z CAMWorks® je integrované řešení pro 2,5-osé frézování. Využitím nově vznikajících 
technologií Model-Based Definition (MBD) a Knowledge-Based Machining (KBM) může SOLIDWORKS CAM rychle 
transformovat váš proces návrhu  výroby  zlepšením komunikace, snížením chyb, zkrácením doby cyklu a zvýšením kvality 
vašeho produktu. SOLIDWORKS CAM Standard je součástí aktivního předplatného SOLIDWORKS Standard, Professional 
nebo Premium. 

Design pro výrobu (DFM) x x x 

Aby byla zajištěna vyrobitelnost  vašeho produktu, poskytuje SOLIDWORKS 3D nástroje pro přezkoumání vašeho návrhu na 
začátku procesu vývoje. Je mnohem snazší a méně nákladné opravit problémy zjištěné ve fázi návrhu, než je odstranit 
během plánování výroby nebo poté, co už je váš návrh ve výrobě. 

Nástroje produktivity x x x 

SOLIDWORKS má řadu nástrojů navržených tak, aby vaše práce byla  produktivnější, včetně možností  pro analýzu návrhu, 
srovnání, kontrolu a generování zpráv.   

Pokročilý import / export souborů 

CAD a 3D propojení 
x x x 

SOLIDWORKS poskytuje více než 30 překladačů pro převod importovaných CAD dat do formátu 3D CAD SOLIDWORKS 
nebo pro export dat SOLIDWORKS do jiných produktů CAD. 3D propojení otevírá většinu hlavních formátů CAD přímo v 
SOLIDWORKS bez nutnosti převádět nebo ukládat data jako soubor SOLIDWORKS. 

Xtended Reality (XR) prohlížeč x x x 

Výrazně zjednodušíte cestu od SOLIDWORKS CAD k rozšířené a virtuální realitě s novou možností exportu (Xtended 
Reality), umožňující  sledování AR, VR a webových aplikací vytvořených našimi schválenými partnery. Tato nová možnost 
exportu ze SOLIDWORKS uchovává cenné informace, jako je geometrie, vzhledy, studie pohybu, konfigurace, zobrazení, 
metadata a další. 

Knihovny CAD (SOLIDWORKS 

Toolbox) 

 x x 

Knihovny SOLIDWORKS CAD vám poskytují přístup pro snadný přístup, lokalizaci, stahování, ukládání a sdílení 
předdefinovaných 3D CAD modelů a běžně znovu používaných CAD dat. 

Návrh nákladů (SOLIDWORKS 

Costing) 

 x x 

Nástroje automatického odhadu nákladů SOLIDWORKS jsou plně integrovány do 3D CAD, což vám umožňuje průběžně 
kontrolovat vaše návrhy z hlediska nákladů. Snadno sledujte výrobní náklady při navrhování, čímž se vyhnete nákladným 
přepracováním a zpožděním výroby. Výrobci mohou také použít nástroje pro odhad nákladů SOLIDWORKS k automatizaci 
procesů nabídek. 

Spolupráce ECAD / MCAD 

(CircuitWorks) 

 x x 

Sdílejte data mezi návrháři elektrických CAD (ECAD) a mechanických CAD (MCAD) pomocí CircuitWorks ™. CircuitWorks 
vám umožňuje sdílet, porovnávat, aktualizovat a sledovat elektrická návrhová data, takže uživatelé mohou rychle vyřešit 
problémy s mechanickou integrací a spoluprací. 

Kontrola standardů CAD (Design 

Checker) 

 x x 

Stanovte konstrukční normy a zkontrolujte výkresy (nebo modely) pomocí SOLIDWORKS za účelem vytvoření jednotných 
návrhů a dokumentace. Pomocí SOLIDWORKS vytvořte návrhové standardy a poté při navrhování zkontrolujte výkresy 
(nebo modely), abyste zajistili konzistentní a úplné výstupy výkresu. 



Spolupráce s eDrawings 

Professional 

 x x 

Pomocí softwaru eDrawings® můžete zvýšit spolupráci, urychlit proces návrhu a zvýšit produktivitu prohlížením 3D modelů 
SOLIDWORKS a 2D výkresů ve formátu připraveném k odeslání e-mailem. eDrawings Professional umožňuje uživatelům 
rychle a přesně prohlížet, měřit a označovat návrhy, což zlepšuje komunikaci mezi konstruktéry, výrobci a zákazníky.  

Automatizovaná analýza hromadění 

tolerance (TolAnalyst) 

 x x 

Nástroj pro analýzu tolerance TolAnalyst automaticky kontroluje účinky tolerancí na součásti a sestavy, aby zajistil 
konzistentní přizpůsobení součástí a ověřil schémata tolerance před tím, než produkt vstoupí do výroby. Analýza tolerance 
může být znovu spuštěna, pokud dojde ke změně kótování nebo tolerování, což vám umožní přistoupit k optimalizovanému 
schématu tolerování. 

Pokročilé fotorealistické 

vykreslování (SOLIDWORKS 

Visualize) 

 x x 

SOLIDWORKS Visualize Standard umožňuje snadno a flexibilně vytvářet působivý vizuální obsah vašich 3D 
návrhů. Využitím kvalitního obsahu fotografií na začátku procesu návrhu můžete získat užitečnou zpětnou vazbu, abyste 
mohli učinit informovanější rozhodnutí o návrhu. SOLIDWORKS Visualize Standard zahrnutý v aktivním předplatném 
SOLIDWORKS Professional nebo Premium. 

Správa souborů SOLIDWORKS 
 x x 

SOLIDWORKS PDM Standard poskytuje správu souborů CAD, která umožňuje jednotlivým uživatelům a malým pracovním 
skupinám spravovat data projektu, kontrolovat revize návrhu a řídit přístup k souborům. 

Reverzní inženýrství (ScanTo3D) 
 x x 

Díky zpětnému inženýrství můžete znovu vytvářet návrhy na základě již existujících, urychlovat vývoj produktů, snižovat 
rizika, šetřit čas a zvyšovat produktivitu. Pomocí funkce ScanTo3D můžete importovat, upravovat, vyhodnocovat a vytvářet 
solidní geometrii z naskenovaných mraků bodů  nebo mesh sítí. . 

Časová analýza pohybu 
  X 

Vyhodnoťte výkon vašeho produktu a pohybujte se během jeho provozního cyklu pomocí analýzy pohybu pomocí simulace 
SOLIDWORKS. Vizualizujte svůj produkt tak, jak by to bylo ve skutečném světě, změřte síly a zatížení vašeho návrhu a 
pomocí dat upravte motory podle velikosti a vytvořte nejlepší mechanismus pro zajištění výkonu produktu, kvality a 
bezpečnosti. 

Lineární statická analýza pro 

součásti a sestavy 

  X 

Lineární analýza napětí pomocí SOLIDWORKS Simulation může být běžnou součástí vašeho návrhového procesu, což 
snižuje potřebu nákladných prototypů, eliminuje přepracování a zpoždění a šetří čas a náklady na vývoj. Lineární analýza 
napětí počítá napětí a deformace geometrie. SOLIDWORKS Simulation používá metody analýzy konečných prvků (FEA) k 
diskretizaci konstrukčních součástí na pevné, skořepinové nebo nosníkové prvky a pomocí analýzy lineárního napětí k určení 
odezvy součástí a sestav. 

Vedení potrubí a trubek 
  X 

Využijte širokou škálu nástrojů v SOLIDWORKS Premium ke zjednodušení návrhu a dokumentace potrubí a hadic pro 
širokou škálu systémů a aplikací, včetně strojů, smykových systémů a potrubí technologických zařízení. 

Vedení elektrických kabelů a kabelů 
  X 

SOLIDWORKS Premium zahrnuje konstrukční nástroje, které vytvářejí cestu potrubí, trubek nebo elektrických kabelů pro 
sestavy. Směrování vytváří speciální typ podsestavy, která vytváří cestu trubek, trubek nebo elektrických kabelů mezi 
součástmi. 



Pokročilé vyrovnávání povrchu 
  X 

Mnoho výrobků se vyrábí tvářením plochého materiálu, jako je plechový materiál, do složitých tvarů. Pokročilá funkce 
zploštění povrchu SOLIDWORKS poskytuje kontrolu a flexibilitu pro zploštění těchto složitých povrchů. 

Obdélníkové a jiné směrování sekcí 
  x 

Směrování SOLIDWORKS lze použít k trasování obdélníkových a kruhových úseků, které zahrnují potrubí, kabelové žlaby, 
dopravníky, skluzavky na manipulaci s materiálem a další systémy. 

 


