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PREDSTAVITEV

Izobraževanja za SolidWorks in SolidCAM

Vse za superiorni razvojni proces
..SolidWorks

je v svetu najbolj razširjen program za tridimenzionalno modeliranje in načrtovanje,

SolidCAM

pa je namenjen

programiranju strojev CNC. Če bi jih radi učinkovito uporabljali in obvladali tudi najzahtevnejše faze razvojnega procesa, berite dalje..

Kam po znanje?

SolidWorks in SolidCAM
– vse, kar potrebujete za
superioren razvojni proces

SolidWorks je program, ki nudi intuitivne tridi
menzionalne programske rešitve za vse faze
razvojnega procesa, kot so načrtovanje, inže
nirske analize, komunikacija in upravljanje s po
datki, ki nastajajo v procesu razvoja vaših izdel
kov. SolidWorks nudi podjetjem hitrejši in
finančno učinkovitejši razvoj boljših izdelkov,
razvojnim ekipam pa priložnost, da se osre
dotočijo predvsem na inovacije.
SolidWorks ni zgolj tridimenzionalni modelirnik,
ampak celovita programska rešitev za razvoj izdel
kov, saj ima dodatke, za simulacije, tehnično ko
munikacijo, upravljanje s podatki proizvoda in
drugo. Ima tudi več kot 200 partnerskih pro
gramov, ki so lahko popolnoma integrirani v de
lovno okolje SolidWorks.
Omeniti še velja, da je SolidWorks v svetu naj
bolj razširjen program za tridimenzionalno
modeliranje in načrtovanje (več na www.solid
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world.si/solidworks/programska-oprema).
Po drugi strani je SolidCAM programska opre
ma za programiranje strojev CNC. SolidCAM
podpira dvoinpoldimenzionalno in tridimenzi
onalno rezkanje, 5-osno indeksirano in simulta
no rezkanje, struženje, struženje v kombinaciji z
gnanimi orodji, večopravilne stružno-rezkalne
stroje in žično-erozijske obdelave. iMachining je
izjemna tehnologija rezkanja, patentirana s stra
ni SolidCAMa. Hitri časi obdelave in znatni pri
hranki na rezilnem orodju omogočajo nepred
stavljive prihranke v proizvodnem procesu.
SolidCAM je popolnoma integriran v delovno
okolje SolidWorks.

Podjetje Solid World, d. o. o., že od leta 1999 uva
ja sodobno programsko opremo v razvojno
tehnološke procese podjetij. So pooblaščeni zas
topnik za programski opremi SolidWorks in Solid
CAM, kar pomeni, da ju poznajo do bita natančno,
zato je samo razumljivo, da veliko pozornosti
posvečajo prav izobraževanju, usposabljanju
kadrov in tehnični podpori, za vas pa tudi servisir
ajo ali opravijo meritve natančnosti strojev CNC.
Izobraževanja za SolidWorks in SolidCAM izvaja
jo v Sloveniji na sedežu podjetja, individualno
ali v skupini do 10 slušateljev. Tečaje, ki so
različno dolgi glede na tematiko, vodijo izkušeni
inženirji z dolgoletnimi izkušnjami iz industrije.
Pri osnovnem tečaju za SolidWorks gre za inten
zivni 4-dnevni (28-urni) tečaj, namenjen novim
uporabnikom, zato ga priporočajo tudi samou
kom, ki bi želeli bolje spoznati pravilno tehniko
modeliranja. Na naprednejših tečajih slušatelji
spoznavajo napredne modelirne tehnike, kot
sta modeliranje s pločevinami in modeliranje s
površinami (za komplicirane oblike, denimo ok
vir cestnega kolesa iz ogljikovih vlaken).
Pri tečajih za SolidCAM gre po drugi strani za
izobraževalne seminarje, namenjene tehno
logom in programerjem CNC, kjer se interesenti
naučijo veščin grafičnega programiranja CNC
obdelovalnih strojev, kot so rezkalni stroji,
stružnice, večopravilni stružno-rezkalni stroji,
žično erozijski stroji in drugi.
Obisk tečajev je najhitrejši, najkakovostnejši
način za osvojitev programskih oprem Solid
Works in SolidCAM, ker se med tečajem v celoti
posvetimo njunemu spoznavanju, pri težavah
pa pomagajo izkušeni inštruktorji. Naložba v
tečaje podjetja Solid World, d. o. o., se več kot
obrestuje – programsko opremo boste osvojili
hitro in učinkovito ter tako svoje izdelke hitreje
pripeljali na tržišče. 
(P. R.)

Seznam in opis izobraževanj za SolidCAM in
SolidWorks najdete na: www.solidworld.si/
solidworks/izobrazevanja.
Več informacij, povpraševanje ali prijave:
info@solidworld.si ali 01/422 49 04.
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