
SOLIDWORKS
ТЕХНИЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ 

ДОБАВЕТЕ НОВО ИЗМЕРЕНИЕ ВЪВ ВАШАТА
ТЕХНИЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ

МОЩНИ, НО 
ЛЕСНИ РЕШЕНИЯ 
ЗА ПОДПОМАГАНЕ 
РАЗВИЕТИЕТО НА 
ВАШИЯ БИЗНЕС

Инвестирате значително време и средства в разработката на вашите изделия и искате да 
сте сигурни, че те ще бъдат коректно и бързо сглобени и ще бъдат добре възприети от 
потребителите. Решенията на SOLIDWORKS® за техническа комуникация ви позволяват 
да създадете с документацията на вашите продукти още в ранна фаза на тяхното проектиране 
и тя да бъде винаги актуална и налична при необходимост. Лесен и интуитивен, софтуерът 
ви позволява да използвате съществуващите данни, така че да работите по-бързо и по-
ефективно. Средствата на SOLIDWORKS за техническа комуникация ви помагат да представите 
ясно и най-сложните технически данни за различен вид документация като потребителски 
ръководства, презентации, маркетингови материали, инструкции за производство и др. 



Подобрете продуктовата документация и 
комуникацията с клиентите
Вече не е необходимо да правите компромиси с комуникацията 
и да разчитате на груби чертежи, за да покажете концепциите си. 
Не е нужно да чакате появата на продукта, за да разработвате 
съпътстващата го документация. Със SOLIDWORKS Composer 
можете бързо и лесно да създавате: 
• Детайлни изображения
• Разглобени изгледи
• Изображения с висока резолюция
• Векторни изображения
• Интерактивни анимации
• Интерактивни спецификации

Осъществете повече сделки
Днес визуалните ефекти са по-важни от всякога. Доброто 
графично представяне може да се окаже ключов фактор за 
спечелване на сделка в сложна пазарна ситуация. Със  
SOLIDWORKS Composer имате възможност да:
• Създавате реалистични изображения и елиминирате нуждата 

от производство на физически прототипи за създаване на 
маркетинговите материали.

• Представяте продуктите си по-ефектно чрез интерактивно 
презентационно съдържание.

• Акцентирате върху основните предимства на вашите продукти 
чрез детайлни изгледи, увеличаване на контраста и промяна в 
прозрачността.

• Впечатлявате потенциалните си клиенти с бързо отразяване на 
промени в продукта и създаване на интерактивни анимации за 
обсъждане на най-сложните елементи в него.

По-бързо достигане до пазара
SOLIDWORKS Composer ви помага да намалите грешките във 
вашата документация и да се уверите, че вашите продукти ще 
бъдат пуснати на пазара по-бързо: 
• Започвайте създаването на продуктовата документация 

възможно най-рано и я поддържайте актуална при настъпване 
на промени в проекта.

• Създавайте интерактивно 3D съдържание, което може да 
се види от всеки с помощта на безплатния SOLIDWORKS 
Composer Player.

• Добавяйте интерактивни изображения в материалите за 
обучение.

• Създавайте висококачествени фотореалистични изображения 
на базата на тримерни модели за презентации и брошури.

• Използвайте уеб шаблони за публикуване в реално време на 
конкретни елементи в продуктите. 

SOLIDWORKS COMPOSER

Интуитивно средство за комуникация, което ви дава 
всичко наведнъж
SOLIDWORKS Composer™ ви дава инструменти за създаване на 
техническа документация едновременно с разработването на 
продукта. По този начин вашата документация се актуализира, 
при промяна на 3D модела в процеса на разработка, и е готова, 
заедно с продукта. Интуитивният интерфейс на SOLIDWORKS 
Composer ви позволява да създавате детайлни 2D и  3D графични 
изображения с възможност за поставяне на акцент върху избрани 
зони и фокусиране върху специфични компоненти от модела. 
Това ви позволява да създавате интерактивни 3D анимации за 
обучение и завладяващи маркетингови презентации.

Тъй като SOLIDWORKS Composer е асоциативен продукт, 
продуктовата документация автоматично отразява всички 
настъпващи промени в CAD моделите. Това ви дава възможността 
по-бързо да пускате продуктите си на пазара и да сте уверени, че 
съпътстващата ги документация е както с най-високо качество, 
така и напълно актуална. Изображенията и анимациите 
в SOLIDWORKS Composer спомагат за опростяването на 
монтажните инструкции и работни указания. Чрез 3D изгледи 
можете лесно да показвате как се сглобява или поддържа 
вашето изделие, като по този начин намалявате опасността 
от грешки, редуцирате текстовите обяснения и свеждате до 
минимум разходите за превод.



SOLIDWORKS INSPECTION

Опростете създаването на документация с цел 
подпомагане на качествения контрол на изделието
Вашата ангажираност към качеството не трябва да се отразява 
негативно на бизнеса ви, но вероятно всеки ден се налага да 
инвестирате часове в ръчно създаване на документация за 
проверка на качеството. SOLIDWORKS Inspection опростява 
създаването на такава документация и използването й по време 
на процеса по проверка.

SOLIDWORKS Inspection е интуитивен и лесен за използване 
и ви помага да опростите и автоматизирате този времеемък 
процес, чрез създаване на документи с ясни обозначения и 
спецификация. Можете да използвате наличните 2D данни, 
независимо от файловия формат – SOLIDWORKS, PDF, или TIFF. 
Измерените стойности могат да се въведат директно, ръчно или 
автоматично, чрез използването на дигитални измервателни 
инструменти (като USB шублер). SOLIDWORKS Inspection 
позволява на конструкторите и специалистите по контрол на 
качеството да елиминират грешките още в етапа на пробна серия, 
да намалят времето за достигане до пазара и да се уверят, че 
изделията отговарят на изискванията за качество и функционално 
предназначение. Оптично разпознаване на символи (OCR)

В много фирми инженерните чертежи са в PDF или TIFF 
формати. В тези случаи SOLIDWORKS Inspection използва 
OCR за разчитане и идентифициране на номиналните размери, 
допустимите отклонения, както и вида на размерите (например 
диаметрални или линейни). Всичко това води до премахване на 
ръчното въвеждане и намаляването на грешките. Софтуерът 
разпознава хоризонтални и вертикални размери, бележки, 
описания на отвори, означения за грапавост, геометрично 
оразмеряване и допуски (GD&T).

Това означава, че можете да създадете своя документация за 
проверка на качеството, независимо от съществуващата CAD 
система, използвайки самостоятелната версия на SOLIDWORKS 
Inspection. 

Съкратете времето за достигане до пазара

SOLIDWORKS Inspection помага да се намали драстично времето, 
необходимо за създаване на доклади от проверките по качество. 
Само с няколко щраквания на мишката вие можете да създавате 
специфични за индустрията отчети (като AS9102, PPAP, ISO 
13485) или да използвате мощния редактор за разработване на 
шаблони, който отговаря на нуждите на вашата компания.

В допълнение, SOLIDWORKS Inspection помага да се избегнат 
грешки и несъответствия, които често възникват при ръчно 
въвеждане на данни.

Можете да спестите време, да намалите разходите, и да развиете 
вашия бизнес, като елиминирате пречките по време на процесите 
по проверка на качеството и увеличаване на продуктивността.

Подобрете качеството на продукта и намалете разходите

Документите за контрол на качеството могат да помогнат на 
вашата компания да подобри значително производствените си 
процеси, да намали брака, да съкрати времето за достигане до 
пазара, да подобри качеството и надеждността на продуктите. 
SOLIDWORKS Inspection е  лесно за използване, интегрирано 
със SOLIDWORKS CAD решение,  достъпно и като самостоятелно 
приложение, което лесно можете да внедрите, за да обучите 
вашия отдел по качеството и да започнете оптимизация на 
процесите за качествен контрол.



SOLIDWORKS MBD

Оптимизирайте и ускорете производствените 
процеси като намалите чертежите
SOLIDWORKS MBD (Model Based Definition) е интегрирано 
решение на SOLIDWORKS 3D за производство без необходимост 
от създаване на хартиена чертожна документация. SOLIDWORKS 
MBD насочва  производствения процес директно в 3D. Вие 
можете да дефинирате, организирате и публикувате тримерна 
продуктово-производствена информация (3D PMI), включваща 
данни за 3D модела във файлов формат, широко разпространен 
в индустрията (като SOLIDWORKS файлове, eDrawings® 
и 3D PDF). Компаниите вече внедрили методологията за 
производство без хартиена документация, отчитат намаляване 
на разходите, генерирани от производствени грешки, бракуване 
и преработване на детайли, намаляване на разходите за поръчка 
на покупни детайли. 

SOLIDWORKS MBD обработва данни в средата на SOLIDWORKS 
3D, като използва модели, размери, геометрични допуски, 
означения за грапавост, заваръчни символи, спецификации, 
допълнителни описания, таблици, бележки, атрибути и други 
пояснения. Тъй като цялата необходима производствена 
информация е налична в 3D моделите, традиционните 2D 
чертежи вече не са необходими. Интуитивната и интерактивна 
триизмерна продуктово-производствена информация (3D PMI) 
от SOLIDWORKS MBD облекчава работата в компанията, свързана 
с проектиране, доставки, производство, сглобяване, качествен 
контрол, продажби, маркетинг, работа с клиенти и доставчици.

Определете продуктово-производствената информация 
(PMI) директно в 3D

SOLIDWORKS MBD дефинира PMI информация директно в 3D, 
като премахва разходите и времето, свързани с разработването 
на 2D чертежи. Това води до намаляване на разходите за развойна 
дейност с до 50%. Създаването на 3D PMI спомага и за по-добрата 
и по-бърза комуникация, редуцира времето за поръчки, намалява 
грешките, благодарение на информацията носена от 3D модела, 
интерактивното представяне и множество атрибути. 

Представете 3D данните в ясен и структуриран вид 

Освен дефиниране на 3D PMI данни, SOLIDWORKS MBD помага 
да организирате голямо количество данни ясно и структурирано 
в 3D формат, с различни изгледи и настройки на изображението. 
Продуктът дава възможност за динамично визуализиране и 
скриване на 3D анотации, докато завъртате модела за по-добра 
визуализация.

Персонализирайте свои 3D шаблони за визуализация

SOLIDWORKS MBD предоставя богат набор от шаблони, сред 
които различни 3D шаблони за визуализация, изображения, 
текстови описания, 3D изгледи, свързани атрибути и таблици. 
Всички те могат да бъдат редактирани, за да отговорят на 
конкретните ви нужди. Веднъж създадени, тези шаблони могат 
да се използват като образци за вътрешни и външни процеси във 
всички отдели, като производство, монтаж, качествен контрол и 
снабдяване.

Създавайте и разпространявайте 3D данни към вече 
съществуващ процес 

SOLIDWORKS MBD генерира широк набор от файлови 
формати, като eDrawings и 3D PDF, които са често използвани в 
съществуващи процеси. eDrawings файловете, могат да се отварят 
с безплатното приложение eDrawings Viewer. 3D PDF могат да 
се разглеждат с различни безплатни приложения, включително 
Adobe® Reader. В допълнение, предоставяйки асоциативна 
информация (като инженерни бележки, спецификации и 
множество атрибути), вие бихте могли да разглеждате детайлно 
3D модела чрез наличните инструменти.

Споделяйте, архивирайте и използвайте повторно 3D 
данни

SOLIDWORKS MBD ви помага да споделяте, архивирате, и 
използвате повторно вече създадени 3D данни, включително 
геометрия, PMI, изгледи и др. По този начин вие и вашите 
доставчици няма да губите време в създаване на традиционни 
2D чертежи.

Използвайте съвместно с 2D чертежи 

SOLIDWORKS MBD се интегрира безпроблемно със 
съществуващите SOLIDWORKS 2D чертежи. Изгледите и 
PMI информацията създадени в 3D са лесно приложими за 
използване в 2D. Вградената функционалност за разпечатване 
на 3D PDF, съдържащ множество изгледи и страници, много 
лесно се вписва  в  досегашния ви принцип на работа с хартиена 
документация.



“Целта на нашата CAD система е да ни помогне в проектирането, анализа и производството 
на продукти по начин, който намалява разходите и времето за достигане до пазара. 
SOLIDWORKS ни позволява да постигнем всичко, от което Cane Creek се нуждае, в областта 
на автоматизиране на процеса по разработка на продукти.”

— Джошуа Коуплен, директор "Изследвания и нови разработки", Cane Creek Cycling Components

МОЩНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ 
МАТЕРИАЛИ С ЛЕКОТА 
Приложенията на SOLIDWORKS за техническа комуникация дават 
възможност както на инженерите, така и на неспециалистите, да 
създават инструкции за сглобяване, ръководства за употреба, 
документация свързана с контрола на качеството, производството  
и друга необходима, бързо и лесно. 

Във всеки един етап от развитието на вашия продукт, от 
самото начало до края, можете да използвате повторно и да 
модифицирате съществуващите 3D CAD данни, за да създавате 
по-добри продукти и идеите ви да достигнат по-бързо до пазара. 

Решения от SOLIDWORKS за техническа 
комуникация:
• Лесно редактиране на 2D и 3D съдържание с цел създаване на 

детайлни векторни изображения, анимации, документация и 
3D интерактивно съдържание. 

• Производство без чертежи, базирано на 3D модели (PMI). 
• Първоначална проверка на качеството (FAI) и създаване на 

документация по време на процеса по контрол на качеството. 

МЕХАНИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ
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РЕШЕНИЯ НА SOLIDWORKS
Софтуерните средства на SOLIDWORKS предоставят интуитивна 
среда за разработка, която максимизира продуктивността на 
вашите инженерни ресурси, за да създавате по-добри продукти 
за по-кратко време и с по-малко разходи. Намерете информация 
за пълния набор от продукти за проектиране, симулации, 
екологичен дизайн, техническа комуникация и управление на 
инженерните данни на адрес: www.ditra.bg

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
За да научите повече за решенията на SOLIDWORKS за техническа 
комуникация, обадете се на ДиТра ООД, оторизиран представител 
на SOLIDWORKS  за България и Македония или посетете нашата 
интернет страница.

ДИТРА – ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА DS SOLIDWORKS CORP. ЗА БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ
ДиТра е CAD/CAM център на ТехноЛогика с 25-годишна история в областта на инженерното проектиране, производство и 
управление. През изминалите години екипът на фирмата има реализирани над 2000 лиценза на SOLIDWORKS в стотици фирми и 
всички големи технически университети в България и Македония. Нейните специалисти покриват всички изисквания на 
DS SolidWorks Corp. и в максимална степен осъществяват поддръжка на потребителите за цялата мултипродуктова гама на 
компанията.
ДиТра печели доверието и уважението на своите клиенти с неизменната ценна помощ в използването на SOLIDWORKS, със защитата 
на направените от тях инвестиции и с постоянните иновации в полза на индустриалните фирми.

ДиТра ООД
1756 София, ул.”Софийско поле” №3

тел:     02/ 91 91 2 / 777
факс:  02/ 876 92 15

www.ditra.bg
ditra@technologica.com
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