
SOLIDWORKS VISUALIZE 
БЪРЗО, ЛЕСНО И ЗАБАВНО СЪЗДАВАНЕ НА

ФОТОРЕАЛИСТИЧНИ СЪДЪРЖАНИЯ 

ФОТОРЕАЛИСТИЧНА 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

SOLIDWORKS® Visualize е „Камерата“, която позволява на потребителите на SOLIDWORKS 
и други CAD програми, да създават и споделят съдържание с високо качество на 
визуализацията, за да подпомагат иновациите, дизайнерските и  бизнес решения.



Какво е SOLIDWORKS Visualize?
SOLIDWORKS Visualize (предлага набор от софтуерни инструменти, комбиниращи водещи в индустрията възможности за рендериране 
с визуални, ориентирани към дизайна градивни компоненти и работни потоци, които позволяват лесно и бързо създаване на визуално 
съдържание, отразяващо продуктовия дизайн и емоцията вложена в него.

За кого е създаден SOLIDWORKS Visualize?
SOLIDWORKS Visualize е създаден за всеки, който се нуждае от създаване на професионални фотореслистични изображения, анимации, 
и друго 3D съдържание по най-бързия и лесен възможен начин. SOLIDWORKS Visualize е  софтуер, който инженерите и дизайнерите 
могат да използват директно, независимо дали използват SOLIDWORKS или друга CAD система (като Rhino®, Autodesk® Alias®, 3ds 
Max®), за своя продуктов, архитектурен, механичен или друг дизайн. По този начин могат да се създават 3D фотореалистични изображения 
по бърз, лесен и забавен начин.

SOLIDWORKS VISUALIZE ДАВА ЖИВОТ НА 
ВАШИТЕ ПРОДУКТИ
Сега можете да създавате убедителни, реалистични видеоклипове 
и изображения, с цел сравняване на продукти, създаване на 
печатно и интерактивно съдържание или преглед на дизайна. 
Можете да покажете вашия продукт в различни варианти на 
визуализация, сцени, осветление, и филтри на камерата. По време 
на процеса на рендериране, SOLIDWORKS Visualize симулира с 
голяма точност осветлението и използваните материали от 
реалния свят, за да може да отговори дори и на най-високите 
изисквания. Лесно можете да добавяте движения, материали, 
модели, да създавате 360-градусови изгледи, да променяте фокуса 
на  камерата, или дори да симулирате движението на слънцето. 
Промените на използваните параметри се отразяват в реално 
време в изображението за максимална гъвкавост и скорост. 

SOLIDWORKS Visualize е свързан директно със SOLIDWORKS, 
което ви позволява автоматично обновяване на вашите модели 
чрез използване на функцията “Live CAD Update”, за един наистина 
безпроблемен работен процес, осигуряващ необходимата 
гъвкавост по време на работа.

ОТЛИЧЕТЕ СЕ ОТ ВАШИТЕ КОНКУРЕНТИ
В условия на постоянно променящ се глобален пазар, времето за 
достигане до пазара и иновативният дизайн са важни повече от 
всякога. SOLIDWORKS Visualize ви позволява да проверите как 
вашият продукт би се възприел от пазара, за рекордно кратко 
време, благодарение на:
• Висока производителност и лесни за възпроизвеждане 

резултати

• Фотореалистични изображения с качество, неразличимо от 
реални снимки 

• Лесен за усвояване интерфейс, изискващ минимално обучение 

• Поддръжка на  водещите на пазара графични карти (GPU) 



SOLIDWORKS VISUALIZE STANDARD 

Вече не е нужно да правите компромиси с вашите маркетингови и 
презентационни материали или да харчите средства за 
скъпоструващи фотографии на прототипи, за представянето на 
вашия нов продукт. 
Със SOLIDWORKS Visualize можете лесно и бързо да създавате:

• Живи фотореалистични изображения

• Композиции с различни цветове и покрития 

• Изображения с висока резолюция, готови за отпечатване или 
използване онлайн 

• Изображения на важни продуктови характеристики

“Всяко пени, похарчено за Visualize, си струва. Сега имам време да работя върху 
дизайна, знаейки че Visualize ще свърши останалото. Понякога е като член на екипа, 
който си върши работата бързо и изключително качествено.”

  —  Нуно Тейксейра, Директор, Nuno Teixeira Industrial Design

SOLIDWORKS VISUALIZE PROFESSIONAL

Със SOLIDWORKS Visualize Professional можете да разкажете 
пълната 3D история за продукта ви, използвайки вашите  3D 
модели. SOLIDWORKS Visualize Professional позволява на 
потребителите лесно да генерират фоторелистични изображения 
и интерактивни анимации за ефективно представяне дори на най-
сложния дизайн. 
Насладете се на всички функции на SOLIDWORKS Visualize 
Standard, както и на следните допълнителни възможности:  
• Демонстрирайте вашия продукт по-ефективно като 

създадете анимация на отделните детайли, модели, изгледи и 
обкръжаваща среда 

• Бърза визуализация на финалния дизайн чрез избиране на 
функцията за създаване на 360-градусов изглед 

• Представете и сравнете различни варианти на дизайна като ги 
визуализирате в съседни прозорци 

• Дайте пространство на творчеството във вас като използвате 
конфигурируеми филтри за камера.

SOLIDWORKS Visualize Professional включва и допълнителни 
функционалности за увеличаването на продуктивността. 
Интегрираният Render QUEUE ви позволява да групирате 
задачите на избрана от вас работна станция, за тяхното 
автоматично последователно завършване, като по този начин 
спестявате време.  Network Rendering е друга функционалност 
за мрежово разпределяне на задачите, осигуряваща максимална 
продуктивност. 



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

Без необходимост от CAD познания
Със своя лесен за работа и интуитивен интерфейс, SOLIDWORKS 
Visualize почти  не изисква обучение и позволява на потребителите 
да визуализират идеите си бързо. Наличните учебни материали, 
онлайн уроци, потребителски форуми, позволяват дори на хора 
без технически познания да създават впечатляващи фото-
реалистични материали мигновено.

РЕШЕНИЯ НА SOLIDWORKS
Софтуерните средства на SOLIDWORKS предоставят интуитивна 
среда за разработка, която повишава 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 SOLIDWORKS VISUALIZE, обадете се на 
ДиТра ООД, оторизиран представител на SOLIDWORKS за 
България и Македония

ПОДДЪРЖАНИ ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ

• SOLIDWORKS

• Rhino

• Autodesk Alias

• Pro/E®

• 3ds Max®

• SketchUp®

• Maya Binary®

• и др.

СЪЗДАЙТЕ БЪРЗО

• Детайлни изображения с висока резолюция (JPG, TIF, 
PNG, BMP)

• Множество различни варианти за секунди

• Интерактивно уеб-съдържание (VR и  панорами)

• Завлядаващи анимации (MP4, FLV, MKV)

• Обхождащи видео клипове

• Интерактивни презентации

Системните изисквания на SOLIDWORKS 
може да намерите на адрес 
www.solidworks.com/systemsrequirements.

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

www.ditra.bg
ditra@technologica.com
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