SOLIDWORKS Composer

CRIE ELEMENTOS GRÁFICOS 3D AVANÇADOS PARA COMUNICAÇÃO TÉCNICA

SOLIDWORKS Composer

Comunique SEUS PROJETOS A QUALQUER PÚBLICO
Permita que engenheiros e não engenheiros reutilizem modelos sólidos 3D em formatos CAD populares para criar e
atualizar automaticamente conteúdo gráfico de alta qualidade e até mesmo animações 3D com agilidade.
O software SOLIDWORKS® Composer™ ajuda a simplificar a experiência do usuário com ferramentas que apresentam com clareza e precisão
seus projetos - como eles funcionam, como montá-los, como utilizá-los e como repará-los. O SOLIDWORKS Composer intuitivo permite que
até mesmo usuários não técnicos desenvolvam um belo conteúdo 2D e 3D junto com o desenvolvimento de produto, ajudando a simplificar
seus processos e acelerar o prazo de lançamento no mercado. O SOLIDWORKS Composer ajuda você a:
• Criar instruções de montagem precisas e atualizadas
• Produzir rapidamente manuais do usuário e documentação de produto com alta qualidade
• Desenvolver materiais de marketing mais vibrantes e empolgantes, como vídeos interativos
• Aperfeiçoar os manuais de manutenção e treinamento que reduzem os custos de garantia
• Simplificar o processo de documentação para acompanhar as alterações e atualizações de produto

Estes são alguns exemplos do que o SOLIDWORKS Composer pode fazer, segundo relatos de
três clientes do SOLIDWORKS.

JL Audio

ARENS Controls

BAKER Drivetrain

AGILIZE O PRAZO DE LANÇAMENTO
NO MERCADO

A JL Audio, Inc. tornou-se uma das marcas de alto-falante mais respeitadas do setor
de áudio. A empresa é apaixonada por tudo o que envolve sistemas de áudio, inclusive
os materiais usados para montar, instalar e reparar seus produtos. Para ajudar a
modernizar a criação de sua documentação, a JL Audio escolheu o SOLIDWORKS
Composer para utilizar os dados de projeto do SOLIDWORKS e desenvolver
simultaneamente elementos visuais de documentação.

Produzir documentação sempre foi um processo demorado para engenheiros,
mesmo sem levar em consideração as alterações e revisões inevitáveis. Graças
à agilidade e facilidade de uso do SOLIDWORKS Composer, toda a sua equipe
pode aproveitar os dados CAD 3D para criar documentações atualizadas.
Isso significa que todos, da fabricação ao atendimento ao cliente, podem
produzir suas próprias ilustrações para comunicações técnicas, instruções
de montagem, procedimentos de serviço, catálogos de peça, manuais de
treinamento e materiais de marketing.

"Precisávamos de uma maneira de desenvolver elementos visuais de produto que
fossem atualizados de acordo com as alterações de projeto para que pudéssemos
liberar a documentação em formatos compatíveis com dispositivos digitais assim
que as primeiras unidades ficassem prontas", explica Stephen Turrisi, diretor de
treinamento e serviços técnicos.
A conhecida linha de subwoofers ocultos de veículo Stealthbox® da empresa é criada
usando dados de digitalização 3D, o que permite aos engenheiros da JL Audio projetar
gabinetes de fibra de vidro específicos para veículo. Após o processo de projeto
de duas a três semanas, as instruções de instalação do Stealthbox foram criadas
um mês depois com a ajuda de fotografias digitais e editoração eletrônica. Com o
SOLIDWORKS Composer, a empresa pode criar documentação usando os dados de
digitalização e atualizar elementos visuais depois que o projeto é concluído.

Resultados:
• Tempo de lançamento no mercado reduzido em ao menos um mês
• Produção mais ágil de documentação de alta qualidade
• Aproveitamento da tecnologia de leitura de código QR
• Documentação criada simultaneamente ao projeto

CRIE DOCUMENTAÇÕES COM FACILIDADE
PARA FABRICAÇÃO E TREINAMENTO,
ACOMPANHANDO AS MUDANÇAS
FREQUENTES

“O SOLIDWORKS Composer
permite trabalhar com
o projeto antes de sua
liberação, atualizar
automaticamente elementos
visuais e produzir conteúdo
animado, acelerando o tempo
de lançamento no mercado
em um mês.”
Stephen Turrisi
Diretor de treinamento e serviços técnicos
JL Audio

CRIE COM FACILIDADE ILUSTRAÇÕES E
ANIMAÇÕES INTERATIVAS DIRETAMENTE
DE DADOS DE CAD 3D

COMUNICAÇÃO FACILITADA COM
SEUS USUÁRIOS

Historicamente, a criação de documentação é desconectada, complexa e
demorada, sem contar que é um fardo se você é um engenheiro. Com o
SOLIDWORKS Composer, você pode aproveitar e adaptar os dados CAD 3D.
Esteja você precisando de renderizações fotorrealistas, vistas de modelo
explodidas ou materiais prontos para apresentação, o SOLIDWORKS Compositor
agiliza todo o processo. Na verdade, a pesquisa sugere que o SOLIDWORKS
Composer ajuda a reduzir o tempo levado para produzir imagens em 75%.

Os principais fabricantes de equipamentos originais (OEMs) dos mercados de caminhão
pesado, construção off-road e de agricultura contam com a ARENS Controls para obter
sistemas de controle por fio, tecnologias de gerenciamento de energia e soluções inovadoras
de interface de operação. Uma parte importante do desenvolvimento de produtos da ARENS
são as instruções de montagem para seus sistemas de controle e de gerenciamento de
energia de alta qualidade.
Quando a ARENS precisou de uma maneira mais eficiente de desenvolver suas instruções
de trabalho, ela escolheu o SOLIDWORKS Composer. Graças a ele, seus engenheiros
podem aproveitar os modelos do SOLIDWORKS para criar imagens, ilustrações e animações
interativas 2D e 3D de alta qualidade.
O engenheiro de produção Rob Schwartz observa: “tentar desenvolver instruções de
montagem usando uma câmera e o Microsoft® Word não é o método mais eficiente. Alguns
de nossos 2.500 produtos eram montados apenas uma vez por ano, e se você errasse um
ângulo específico ou deixasse de captar as imagens que desejava, as instruções não seriam
as mais completas”.
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“Nossos engenheiros podem
captar elementos visuais de
montagem a partir de
qualquer ângulo que
desejarem, resultando
em mais clareza, melhor
compreensão e menos
suposições.”
Joseph Stefinsky
Gerente de serviços de engenharia
ARENS Controls

O aproveitamento das animações e renderizações CAD de alta qualidade proporcionou à
ARENS Controls maior flexibilidade para concluir a documentação de montagem assim que
um projeto é liberado e lidar com os pedidos de alteração de forma mais eficiente.

Resultados:
• Redução do tempo de desenvolvimento das instruções de montagem de 66%
• Início antecipado da documentação de montagem no programa em um ano
• Dependência minimizada na fotografia digital
• Manipulação acelerada das alterações de projeto

COMERCIALIZE SEUS PRODUTOS
COM MAIS EFICIÊNCIA

SEUS MATERIAIS DE MARKETING PODEM
TER A MESMA APARÊNCIA DE QUALIDADE
DO PROJETO DE PRODUTO

A BAKER Drivetrain, Inc. é líder em fabricação de transmissões, unidades de
acionamento primário e embreagens de motocicleta para fabricantes de equipamentos
originais (OEMs) e para o mercado secundário de motocicleta. Conforme sua linha de
produtos atraiu mais entusiastas de motocicleta, a BAKER precisou de documentação
mais fácil de entender e instruções de instalação mais claras.

O SOLIDWORKS Composer possibilita promover seus produtos com
elementos gráficos coloridos e animações 3D interativas criados diretamente
de dados CAD 3D. Agora você pode criar ilustrações dinâmicas para uma
série de materiais. E com animações interativas, você proporciona aos seus
clientes a oportunidade de conhecer seus produtos virtualmente antes de
comprar, uma forma altamente eficaz para ajudar a fechar uma venda. O
SOLIDWORKS Composer faz tudo isso sem aumentar o tempo do processo
de desenvolvimento.

A BAKER instalou o software SOLIDWORKS Composer porque os engenheiros
poderiam usá-lo para criar com rapidez e facilidade ilustrações de instrução e vistas
explodidas diretamente a partir de modelos do SOLIDWORKS. De acordo com o
engenheiro Andy Friar, "podemos nos comunicar de forma mais eficaz com os
clientes, revendedores e equipes de produção com representações visuais do que com
descrições escritas, e o software nos ajuda a lançar produtos e documentação de apoio
ao mercado mais rapidamente".
Assim, o fabricante de acessórios para motocicletas procurou o SOLIDWORKS
Composer para ajudar a comercializar sua crescente linha de produtos. No site
novo da BAKER os usuários podem baixar imagens renderizadas criadas com
o SOLIDWORKS Composer, que destacam recursos técnicos ocultos, apoiando assim
o marketing e as vendas.
"Conforme nossos projetos evoluem em complexidade e se expandem em variedades
de montagens, estamos observando a base de clientes crescer no mesmo ritmo
em seu nível de competência mecânica", afirma Friar. "Com o SOLIDWORKS
Composer, podemos criar imagens bastante vívidas que transmitem informações com
mais eficiência".

Resultados:
• Reduziu o tempo de desenvolvimento de documentação em 50%
• Reduziu o número de chamadas de suporte ao cliente em 10% a 20%
• Aumentou a clareza das instruções de instalação
• Atendeu aos requisitos do mercado mais amplo de acessórios para motocicletas

“Com a ajuda do SOLIDWORKS
Composer, nossas ilustrações
ficam mais claras, nítidas e
fáceis de visualizar.”
Andy Friar
Engenheiro
BAKER Drivetrain

LEVE SEUS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO
TÉCNICA A OUTRO PATAMAR
Você viu como o SOLIDWORKS Composer ajuda as empresas a comunicar de
forma dinâmica seus projetos, resultando em mais eficiência, a vendas mais
sólidas e a um menor prazo de lançamento no mercado. Agora veja o que ele
pode fazer por sua empresa. Entre em contato com a revenda SOLIDWORKS
ou acesse www.solidworks.com/ptb_solidworkscomposer para saber mais.

Recursos dos produtos

SOLIDWORKS
Composer

Importar arquivos do SOLIDWORKS, CATIA® e Pro/Engineer® (somente leitura)

u

Atualizar conteúdo com alterações de projeto mais recentes (geometria, estrutura em árvore da BOM,
metadados)

u

Criar procedimentos passo a passo para mostrar componentes incrementais

u

Capturar vistas explodidas com linhas de trilha automáticas

u

Adicionar anotações (balões automáticos, tabela de listas de dados (BOM), setas, vistas de detalhes e mais)

u

Alterar aparências (ocultar/exibir, transparência, cores)

u

Criar BOM de manufatura independente de BOM de engenharia

u

Personalizar propriedades e listas de peças para cada vista

u

Criar animações por quadro-chave com vistas de arrastar e soltar na linha de tempo

u

Criar storyboards interativos adicionando links para às vistas relevantes

u

Animar aparências e propriedades personalizadas

u

Animação interativa com marcadores

u

Filtrar chaves da linha de tempo para obter controles mais precisos

u

Atualizar animação com alterações de projeto mais recentes

u

Imagens estáticas (imagens gráficas raster e arte vetorial)

u

Vídeos AVI dinâmicos (compatíveis com vários codecs)

u

Documentos 3D interativos (executável como peso leve)

u

Páginas da Web e PDFs 3D interativos

u

Proteger propriedade intelectual (Secure 3D Brush, gerenciador de direitos)

u

Padronizar estilos para criação de conteúdo (balões, etiquetas e anotações)

u

Padronizar perfis para publicação de conteúdo (raster, vetor, vídeo, vistas, BOM)

u

Padronizar configurações de documentos padrão (importação, qualidades de saída, direitos de segurança)

u

Publicar qualidade consistente com o espaço de impressão (WYSIWYG, será impresso exatamente o que
está na tela)

u

Automatizar a criação de conteúdo usando programas API personalizados

u

SOLIDWORKS
composer
enterprise sync

Automatizar a importação em lote de arquivos 3D e conteúdo de publicação

u

Automatizar a criação de documentos em sistemas de fluxo de trabalho existentes

u

Automatizar a conversão de documentos usando programas XML personalizados

u

SOLIDWORKS
COMPOSER PLAYER
(sem cobrança)

Girar, zoom, animar, medir, visualizar listas de materiais (BOM), seção (direitos controlados pelo autor)

u

Visualizar instruções interativas passo a passo sem interface do usuário adicional

u

Criar aplicativos personalizados para distribuir internamente ou no site

u

Para obter mais detalhes sobre o SOLIDWORKS Composer, acesse www.solidworks.com/ptb_solidworkscomposer.

A Dassault Systèmes, a empresa 3DExperience®, fornece universos virtuais às empresas e aos profissionais para que eles possam imaginar inovações sustentáveis. Suas soluções líderes mundiais transformam o modo como
os produtos são projetados, fabricados e aceitos. As soluções de colaboração da Dassault Systèmes incentivam a inovação social, expandindo as possibilidades para o mundo virtual a fim de melhorar o mundo real. O grupo
agrega valor a mais de 170.000 clientes de todos os portes, em todos os setores e em mais de 140 países. Para obter mais informações, acesse www.3ds.com/pt-br.
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Nossa plataforma 3DEXPERIENCE, que oferece um amplo portfólio de soluções, é a base da nossa linha de aplicativos presentes em 12 setores do mercado.

