SOLIDWORKS Composer

POKROČILÁ 3D GRAFIKA PODPORUJE TECHNICKOU KOMUNIKACI

SOLIDWORKS Composer
PŘEDSTAVTE SVŮJ NÁVRH VŠEM

Nabídněte svým technikům i pracovníkům netechnických oborů využití 3D prostorových modelů v oblíbených CAD formátech
pro jednoduchou tvorbu vysoce kvalitního grafického obsahu nebo 3D animací s možností automatické aktualizace.
Aplikace SOLIDWORKS® Composer™ zjednodušuje uživatelům práci pomocí nástrojů, které dokáží srozumitelně a přesně návrh prezentovat –
jak funguje, jak se sestavuje, jak se používá a jak se provádí jeho údržba. Pomocí intuitivní aplikace SOLIDWORKS Composer mohou i
pracovníci netechnických oddělení vytvářet působivé 2D a 3D prezentace souběžně s procesem vývoje výrobku, což jim zjednodušuje práci
a zrychluje cestu výrobku na trh. Aplikace SOLIDWORKS Composer vám umožní:
• Vytvářet přesné a aktuální návody k montáži
• Rychle vytvářet vysoce kvalitní uživatelské příručky a produktovou dokumentaci
• Vyvíjet živější a atraktivnější marketingové materiály, včetně interaktivních videí
• Zlepšit příručky pro údržbu a školení, díky nimž se sníží náklady na záruku
• Zjednodušit proces tvorby dokumentace a udržet tak krok se změnami a aktualizacemi výrobků

Podívejte, jak se aplikace SOLIDWORKS Composer uplatňuje v praxi, u tří různých
zákazníků SOLIDWORKS.

JL Audio

ARENS Controls

BAKER Drivetrain

RYCHLEJŠÍ UVEDENÍ VÝROBKU NA TRH
Společnost JL Audio, Inc. se postupem času stala jednou z nejuznávanějších výrobců
reproduktorů v audioprůmyslu. Společnost se pečlivě věnuje všemu, co se nějakým
způsobem dotýká audiosystémů – včetně používaných materiálů, instalace nebo servisních
služeb pro vlastní výrobky. Společnost JL Audio se rozhodla přistoupit k modernizaci
systému tvorby dokumentace a zvolila aplikaci SOLIDWORKS Composer, která dokáže využít
data návrhů SOLIDWORKS k souběžnému vytváření vizuální dokumentace.

Vytváření dokumentace byla pro techniky vždy zdlouhavá práce – i když
nepočítáme nevyhnutelné následné úpravy a revize. Díky rychlosti a
jednoduchému ovládání aplikace SOLIDWORKS Composer může celý
tým využívat k vytváření trvale aktuální dokumentace přímo 3D data
CAD aplikace. To znamená, že kdokoli například z oddělení výroby nebo
zákaznického servisu může vytvořit vlastní obrázky technické dokumentace,
montážní návod, pokyny k údržbě, katalogy dílů, výukové materiály nebo
marketingové materiály.

Stephen Turrisi, vedoucí oddělení školení a technických služeb, vysvětluje: „Potřebovali
jsme nějaký nástroj, který dokáže vytvořit vizuální prezentace výrobku, které se budou
při změnách návrhu aktualizovat, abychom mohli vydat dokumentaci ve formátech
podporovaných digitálními zařízeními už ve chvíli, kdy jsou první kusy připraveny k prodeji.“
Oblíbená řada skrytých subwooferů do vozidel Stealthbox® je vytvářena základě dat ze 3D
skenu. Technici společnosti JL Audio tak dokáží vyrobit laminátovou skříň reproduktoru
přímo na míru daného vozu. Vytvoření návrhu bývá obvykle otázka dvou nebo tří týdnů,
tvorba instalačního návodu Stealthbox s digitálními fotografiemi a grafickým zpracováním
však trvala další měsíc. Se softwarem SOLIDWORKS Composer může společnost vytvářet
dokumentaci přímo na základě dat z původního skenu a po dokončení návrhu jen vizuální
prezentaci aktualizovat.

Výsledky:
• Urychlení uvedení výrobku na trh minimálně o měsíc
• Rychlejší proces tvorby vysoce kvalitní dokumentace
• Využití skenovací technologie QR kódů
• Vytváření dokumentace souběžně s návrhem

SNADNÉ VYTVÁŘENÍ DOKUMENTACE PRO
VÝROBU A ŠKOLENÍ A UDRŽENÍ TEMPA
S ČASTÝMI ZMĚNAMI

„SOLIDWORKS Composer
nám umožňuje pracovat
s návrhem ještě před jeho
dokončením. Vizuální
prezentace se automaticky
aktualizují, máme k dispozici
animace a doba pro uvedení
výrobku na trh se zkrátila o
celý měsíc.“
Stephen Turrisi
Vedoucí oddělení školení
a technických služeb
JL Audio

JEDNODUŠŠÍ A SROZUMITELNĚJŠÍ
KOMUNIKACE S UŽIVATELI

JEDNODUCHÉ VYTVÁŘENÍ GRAFICKÝCH
NÁVRHŮ A INTERAKTIVNÍCH ANIMACÍ
PŘÍMO Z 3D CAD DAT
Dokumentace byla pro konstruktéry odjakživa nesouvislým, složitým, časově
náročným a celkově nevítaným břemenem. Díky aplikaci SOLIDWORKS
Composer může kdokoli opakovaně využívat 3D CAD data. Ať již potřebujete
fotorealisticky vykreslené obrazy, rozložené pohledy modelů nebo materiály
vhodné pro prezentaci, SOLIDWORKS Composer dokáže celý proces usnadnit.
Výzkumy ukazují, že SOLIDWORKS Composer pomáhá zkrátit čas potřebný
k vytvoření takových obrázků o 75 procent.

Přední výrobci originálních součástek (OEM) z oboru těžkých nákladních vozidel, stavebních
strojů nebo zemědělských strojů spoléhají na společnost ARENS Controls, která se
zabývá tvorbou kvalitních kabelových ovládacích systémů, technologií pro řízení výkonu a
inovativních řešení ovládacích prvků. Důležitou součást vývoje výrobků tvoří u společnosti
ARENS montážní návody pro ovládací a řídicí systémy.
Když společnost ARENS usoudila, že potřebuje efektivnější systém vytváření pracovních
návodů, sáhla po softwaru SOLIDWORKS Composer, který konstruktérům umožňuje využít
modely SOLIDWORKS k vytváření kvalitní obrazové 2D i 3D dokumentace, ilustrace a
interaktivní animace.
Provozní inženýr Rob Schwartz uvádí: „Výroba montážního návodu pomocí fotoaparátu
a textového editoru Microsoft® Word není úplně nejefektivnější. Některé z našich
2500 výrobků se montují pouze jednou ročně, a pokud se vám nepodaří vyfotit správný
úhel nebo na nějaký snímek zapomenete, návod je nekompletní.“
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„Naši technici mohou pořídit
snímek sestavy z libovolného
úhlu. Vše je tak jasné,
přehledné a bez
zbytečných nejasností.“
Joseph Stefinsky
Manažer technických služeb
ARENS Controls

Využitím kvalitních vykreslení a animací CAD aplikace získala společnost ARENS Controls
možnost vytvářet montážní dokumentaci souběžně s dokončením návrhu a efektivněji
zvládat změny objednávek.

Výsledky:
• Zkrácení doby potřebné pro tvorbu montážního návodu o 66 procent
• Zahájení práce na dokumentaci až o rok dříve
• Minimalizace využití digitálních fotografií
• Rychlejší práce se změnami návrhu

EFEKTIVNĚJŠÍ PRODUKTOVÝ
MARKETING

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY MOHOU
VYPADAT STEJNĚ DOBŘE JAKO
NÁVRH PRODUKTU

Společnost BAKER Drivetrain, Inc. je předním dodavatelem motocyklových převodovek,
pohonných jednotek a spojek pro výrobce originálních dílů (OEM) i pro trh s náhradními
díly motocyklů. Vzhledem k tomu, že řady výrobků této značky si začaly získávat stále větší
oblibu mezi nadšenými motorkáři, potřebovala společnost BAKER jednodušší a přehlednější
dokumentaci a srozumitelnější montážní návody.

SOLIDWORKS Composer umožňuje propagaci výrobků pomocí bohaté barevné
grafiky a interaktivních 3D animací vytvořených přímo z 3D CAD dat. Můžete
vytvářet dynamické grafické prvky pro řadu různých materiálů. A pomocí
interaktivních animací můžete zákazníkům dopřát možnost virtuálně si vaše
výrobky ještě před zakoupením vyzkoušet – efektivní způsob, jak uzavřít
obchod. SOLIDWORKS Composer to vše jednoduše zvládne, aniž by zdržoval
vlastní vývoj výrobku.

Společnost BAKER se rozhodla pro implementaci softwaru SOLIDWORKS Composer,
neboť konstruktérům umožňuje snadno a rychle vytvořit ilustraci k pokynům a rozložený
pohled přímo z modelů SOLIDWORKS. Inženýr Andy Friar uvádí: „Nyní dokážeme
efektivněji komunikovat se zákazníky, dealery i výrobním oddělením – ilustrace jsou totiž
mnohem přehlednější než slovní popis. Aplikace nám umožňuje dodávat výrobky společně
s doprovodnou dokumentací na trh rychleji.“
Výrobce motocyklového příslušenství používá aplikaci SOLIDWORKS Composer také
k propagaci své rostoucí produktové řady. Nové webové stránky společnosti BAKER
podporují marketing a prodej, neboť umožňují uživatelům stáhnout si vykreslené obrázky
skrytých technických prvků vytvořené pomocí aplikace SOLIDWORKS Composer.
„Naše návrhy jsou stále komplexnější a využívají více různých možností upevnění.
V souvislosti s tím se technické povědomí našich zákazníků vyvíjí stejnou rychlostí,“ říká
Friar. „Díky aplikaci SOLIDWORKS Composer dokážeme vytvořit šikovné realistické obrázky,
které to řeknou mnohem jasněji.“

Výsledky:
• Zkrácení doby potřebné pro tvorbu dokumentace o 50 procent
• Omezení telefonické podpory zákazníkům o 10 až 20 procent
• Lepší přehlednost montážních pokynů
• Podpora požadavků širšího trhu motocyklových dílů

“Díky aplikaci SOLIDWORKS
Composer jsou naše ilustrace
maximálně přehledné, jasné
a srozumitelné.“
Andy Friar
Inženýr
BAKER Drivetrain

POVZNESTE MATERIÁLY TECHNICKÉ
KOMUNIKACE NA ZCELA NOVOU ÚROVEŇ
Měli jste možnost seznámit se s tím, jak dokáže SOLIDWORKS Composer
pomoci společnostem s dynamickou prezentací návrhu – zvýšení
efektivity, navýšení prodeje nebo zrychlení dodání výrobků na trh.
Nyní se podívejte, co tato aplikace může přinést vaší společnosti.
Promluvte si s místním prodejcem SOLIDWORKS nebo navštivte stránky
www.solidworks.com/cze_solidworkscomposer, kde se dozvíte
podrobnější informace.

Produktové funkce

SOLIDWORKS
composer

Import souborů SOLIDWORKS, CATIA®, Pro/Engineer® (jen pro čtení)

u

Aktualizace obsahu podle posledních změn návrhu (geometrie, strom kusovníku, metadata)

u

Vytváření postupů, v nichž jsou patrné jednotlivé změny součástí krok za krokem

u

Zachycení rozložených pohledů s automatizovanými vodícími čarami

u

Přidání popisů (automatických pozic, kusovníku, odkazů, detailních pohledů a dalších)

u

Změna vzhledů (skrytí/zobrazení, průhlednost, barvy)

u

Vytváření výrobních kusovníků, nezávislých na konstrukčních kusovnících

u

Přizpůsobení seznamů dílů a vlastností pro každý pohled

u

Vytváření animací z klíčových snímků přetažením pohledů na časovou osu

u

Vytváření interaktivních sekvencí obrázků přidáváním odkazů na relevantní pohledy

u

Animace vzhledů a uživatelských vlastností

u

Interaktivní animace se značkami

u

Filtrování klíčů na časové ose pro přesnější kontrolu

u

Aktualizace animace podle nejnovějších změn návrhu

u

Statické obrázky (rastrová grafika a vektorová čárová grafika)

u

Dynamická videa AVI (podpora více kodeků)

u

Interaktivní 3D dokumenty (jako samostatně spustitelné soubory)

u

Interaktivní 3D PDF soubory a webové stránky

u

Ochrana duševního vlastnictví (záměrné znepřesnění 3D dat, správce práv)

u

Standardizace stylů pro vytváření obsahu (pozic, jmenovek, popisů)

u

Standardizace profilů pro publikování obsahu (rastrový, vektorový, video, pohledy, kusovník)

u

Standardizace výchozích nastavení dokumentu (import, vlastnosti výstupu, bezpečnostní práva)

u

Publikování konzistentní kvality v papírovém prostoru (WYSIWYG – What you see is what
you get, tj. Co vidíš, to dostaneš)

u

Automatizace vytváření obsahu díky rozhraní API

u

SOLIDWORKS
composer
enterprise sync

Automatizace dávkového režimu importu 3D souborů a publikování obsahu

u

Automatizace vytváření dokumentů v rámci stávajících systémů pracovních postupů

u

Automatizace překladu dokumentů díky využití jazyka XML

u

SOLIDWORKS
COMPOSER PLAYER
(zdarma)

Otáčení, přiblížení, animace, měření, zobrazení kusovníku, řezy (práva řízená autorem)

u

Zobrazení podrobných interaktivních pokynů bez nutnosti použití dalšího uživatelského rozhraní

u

Vytváření vlastních aplikací pro interní distribuci nebo distribuci prostřednictvím webových stránek

u

Podrobnější informace o aplikaci SOLIDWORKS Composer získáte na stránkách www.solidworks.com/cze_solidworkscomposer.

Společnost Dassault Systèmes poskytuje firmám i jednotlivcům virtuální vizi projektů pro udržitelnou inovaci. Její špičková řešení mění způsob, jímž jsou navrhovány, vyráběny a podporovány nové výrobky. Portfolio produktů
pro spolupráci od společnosti Dassault Systèmes podporuje sociální inovaci a rozšiřuje možnosti, kterými může virtuální svět zlepšovat svět reálný. Společnost má přes 170 000 zákazníků ve více než 140 zemích světa a všech
průmyslových odvětvích. Více informací najdete na webových stránkách www.3ds.com/cz-cz.
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