SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS PRO VÝVOJ VÝROBKŮ
Software SOLIDWORKS nabízí uživatelům intuitivní vývojové
prostředí 3DEXPERIENCE, které maximalizuje produktivitu
vašich zdrojů pro navrhování, abyste mohli vytvářet lepší
výrobky rychleji a s nižšími náklady. Úplný přehled řešení
SOLIDWORKS pro návrh, simulaci, zvažování ekologických
aspektů, technickou komunikaci a správu dat najdete na
adrese www.solidworks.com/cze_products2015.

• Windows® 7 (raději 64bitové) nebo Windows 8
• Minimálně 2 GB RAM (doporučeno 8 až 16 GB RAM)
• 50 GB volného místa na disku (minimálně)
• Grafická karta certifikovaná společností SOLIDWORKS
• Procesor Intel® nebo AMD® (doporučeno 4 až 8 jader)
• Širokopásmové připojení k internetu
• Microsoft Excel a Word (pro vytváření zpráv a exporty)

SOLIDWORKS INSPECTION
Chcete-li se dozvědět více o softwaru
SOLIDWORKS Inspection, navštivte stránky
www.solidworks.com/cze_inspection, nebo
se obraťte na svého místního prodejce
produktů SOLIDWORKS

Naše platforma 3DEXPERIENCE je základem pro jednotlivé produktové řady, pokrývá 12 odvětví a
přináší širokou nabídku oborově zaměřených řešení.
Platforma 3DEXPERIENCE® společnosti 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 182 300 zákazníků ve více než
80 zemích světa a všech průmyslových odvětvích. Více informací najdete na webových stránkách www.3ds.com/cz-cz.
Ústředí společnosti
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VÍCE INFORMACÍ

AUTOMATICKÁ TVORBA KONTROLNÍCH
VÝKRESŮ A ZPRÁV

JEDNODUŠŠÍ TVORBA DOKUMENTŮ PRO RYCHLEJŠÍ KONTROLU DÍLŮ A
ZVYŠOVÁNÍ KVALITY
Vaše snaha o kvalitu by neměla negativně ovlivňovat vaše podnikání. Ruční tvorbou dokumentace pro kontrolu
kvality můžete strávit denně celé hodiny. Software SOLIDWORKS® Inspection zjednoduší tvorbu kontrolní
dokumentace i vlastní provádění kontrol ve výrobním procesu nebo při přejímce.
Intuitivní a snadno ovladatelný software SOLIDWORKS
Inspection pomáhá urychlit tvorbu dokumentů s kontrolními
pozicemi s využitím stávajících 2D dat bez ohledu na formát
souboru (ať už jde o soubory SOLIDWORKS, PDF nebo TIFF)
a automatizovat tak časově náročnou manuální tvorbu
dokumentace. Hodnoty měřené při kontrole lze zadávat

ručně nebo automaticky pomocí digitálního měřicího přístroje
(např. posuvného měřítka připojeného přes USB). Software
SOLIDWORKS Inspection pomáhá konstruktérům a kontrolorům
kvality virtuálně odstraňovat chyby, zkrátit dobu do uvedení
výrobku na trh a zajistit, aby díly splňovaly specifikace;
dosáhnete tak lepší kvality a optimalizované funkčnosti.

PLYNULEJŠÍ A RYCHLEJŠÍ
PROCES KONTROLY KVALITY
Úkolem oddělení kvality je obvykle provádět kontrolu kvality.
Při kontrolách zpravidla vznikají dokumenty v podobě výkresů
s pozicemi v bublinách, zpráv určených pro použití během
kontroly nebo jiných dokumentů požadovaných pro dané díly.
Za tuto časově náročnou činnost zpravidla odpovídají návrháři,
konstruktéři a kontroloři kvality, kteří tráví ruční tvorbou této
dokumentace hodiny denně. Znamená to zadávat ručně
stovky parametrů, kót, tolerancí a poznámek do tabulek
v aplikaci Microsoft® Excel®.
Navíc při této zbytečně namáhavé práci hrozí chyby lidského
faktoru, jejichž řešení může být nákladné, pokud přímo neohrozí
vaši snahu o kvalitu a dodržování podmínek certifikace.

OPTICKÉ ROZPOZNÁVÁNÍ ZNAKŮ (OCR)
V mnoha společnostech se používají technické výkresy
ve formátu PDF nebo TIFF. V těchto případech software
SOLIDWORKS Inspection využívá optické rozpoznávání znaků
(OCR) ke čtení a určování jmenovitých hodnot, kladných/
záporných mezí tolerance a typů kót (např. kóta průměru
nebo lineární kóta), což eliminuje ruční zadávání údajů a
následné chyby. Software dokáže zpracovat vodorovné i svislé
kóty, dělené kóty, poznámky, popisy děr, symboly povrchové
úpravy i symboly geometrických kót a tolerancí (GD&T).

„Se softwarem SOLIDWORKS Inspection by nám vytvoření záznamu o kontrole trvalo
pár minut. Bez něj by to technikovi zabralo celý den.“
— PBC Linear

ZKRÁCENÍ DOBY UVEDENÍ NA TRH
Software SOLIDWORKS Inspection pomáhá podstatně zkrátit
dobu potřebnou k tvorbě zpráv o kontrole. Stačí pár kliknutí a
získáte zprávu o kontrole podle průmyslových norem (např.
AS9102, PPAP, ISO 13485), nebo můžete v praktickém
editoru šablon vytvořit zprávu přesně podle svých potřeb.

To znamená, že s přiloženou samostatnou verzí aplikace
SOLIDWORKS Inspection můžete vytvářet svoje vlastní
dokumenty o kontrolách bez ohledu na CAD systém,
který používáte.

Kromě toho vám software SOLIDWORKS Inspection pomůže
předejít chybám a nesouladům, které jsou tradičně spojeny
s ručním zadáváním dat.

Jakékoli změny, které konstruktér nebo zákazník v modelu
provede, mohou znamenat opravy výkresů, po kterých musí
kontroloři kvality opakovat celou práci znovu.

Ušetříte čas, snížíte náklady a budete mít volné ruce na práci,
protože odstraníte kritická místa v oblasti kontroly kvality a
zvýšíte tak svoji výrobní kapacitu.

Software SOLIDWORKS Inspection procesy kontroly urychluje,
protože automatizuje tvorbu popisů na technických výkresech
a pomáhá vytvářet záznamy dat a zprávy o kontrolách. Pozice
v bublinách jsou automaticky číslovány, abyste měli stále
přehled o kontrolovaných kótách a parametrech. Během pár
minut můžete vytvářet přesné výtisky s popisky a záznamy
o kontrolách. Se softwarem SOLIDWORKS Inspection ušetří
firmy při tvorbě dokumentace o úvodní kontrole až 90 % času.

LEPŠÍ KVALITA VÝROBKŮ A ÚSPORA PENĚZ
Dokumentace o kontrole vám může pomoci podstatně zlepšit
výrobní procesy ve firmě a omezit zmetkovost, zkrátit dobu
pro uvedení výrobku na trh a zlepšit jeho kvalitu a spolehlivost.
Software SOLIDWORKS Inspection umožňuje
konstruktérům a kontrolorům kvality přímo
zadávat měřené hodnoty, pracovat
s digitálním měřítkem nebo importovat
výsledky z přístroje pro měření souřadnic, a
tak nabízí požadovanou flexibilitu.

Software SOLIDWORKS Inspection se snadno ovládá a může
být buď integrován s CAD systémem SOLIDWORKS, nebo
s ním lze pracovat jako se samostatnou aplikací s vaším
stávajícím CAD systémem. Můžete jej tedy snadno zavést do
výrobní praxe, vyškolit oddělení kvality a začít s optimalizací
svých procesů kontroly kvality.

Charakteristiky jsou automaticky
zvýrazněny zelenou, červenou nebo žlutou
barvou, která okamžitě signalizuje, zda je
daná hodnota v toleranci, mimo toleranci
nebo na okraji tolerance.

