SOLIDWORKS VISUALIZE
HURTIGT, NEMT OG SJOVT INDHOLD
I FOTOKVALITET

FOTOREALISTISK
VISUALISERING

SOLIDWORKS® Visualize er "kameraet", der gør det muligt for brugere af SOLIDWORKS og andre CAD-dataprogrammer at oprette, kommunikere og samarbejde
med visuelt indhold i høj kvalitet for at fremme innovation, designbeslutninger og
forretningsløsninger.

Hvad er SOLIDWORKS Visualize?
SOLIDWORKS Visualize (tidligere kendt som Bunkspeed) indeholder en række enkeltstående softwareværktøjer, som kombinerer
brancheførende rendering med visuelle, design-orienterede funktioner og arbejdsgange, der sikrer nem og hurtig oprettelse af
visuelt indhold, som kommunikerer et designs vision, passion og følelser.

Hvem kan drage fordel af SOLIDWORKS Visualize?
SOLIDWORKS Visualize er til alle, som har behov for at oprette professionelle billeder, animationer og andet 3D-indhold i
fotokvalitet, på den hurtigste og nemmeste måde. SOLIDWORKS Visualize er hardwareuafhængig, hvilket betyder at designere,
teknikere og indholdsskabere, som bruger SOLIDWORKS eller andre CAD-værktøjer til fremstilling (f.eks. Rhino®, Autodesk®
Alias®, 3ds Max®) til produkt, arkitektoniske, yacht, mekaniske og andre design, kan levere en forbedret 3D-oplevelse på en
hurtig, nem og sjov måde.

SOLIDWORKS VISUALIZE GIVER DINE
PRODUKTER LIV
Du kan nu oprette overbevisende og levende film og billeder
til brug for sammenligninger, print og webindhold, designgennemgange eller endog interaktive oplevelser. Du kan
vise dit produkt i flere visuelle konfigurationer med forskellige scener, belysning og kunstneriske filtre. SOLIDWORKS
Visualize simulerer nøjagtigt virkelig belysning og avancerede
materialer, samtidig med at renderingresultaterne skaleres
for at opfylde de højeste krav. Du kan nemt tilføje bevægelse,
oprette 360-graders drejninger eller animere kameraer, materialer, modeller eller endda solen. Ændringerne vises i realtid
for maksimal fleksibilitet og hastighed.
Fordi SOLIDWORKS Visualize er direkte forbundet med
SOLIDWORKS, kan du automatisk opdatere dine modeller
ved hjælp af funktionen "Live CAD Update" for en problemfri
arbejdsgang, der giver dig den fleksibilitet, du har brug for til
at arbejde dynamisk.

VÆR FORAN KONKURRENTERNE
Med nutidens stadigt voksende globale marked er timeto-market og designinnovation vigtigere end nogensinde.
SOLIDWORKS Visualize gør det muligt at validere dit produkts
markedsindpas på rekordtid med:
•
•
•
•

Lynhurtig ydeevne og resultater, der er nemme at skalere
Kvalitetsbilleder, der ligner fotografier
Intuitiv grænseflade og minimal indlæringskurve
Brancheførende understøttelse af GPU (grafikkort)

"Visualize er alle pengene værd. Nu har jeg tid til at arbejde på designet, velvidende, at
det ordner resten. Nogle gange er det ligesom at have et ekstra medlem af teamet, og
det gør arbejdet hurtigere og i enestående kvalitet."
— Nuno Teixeira, Principal, Nuno Teixeira Industrial Design

SOLIDWORKS VISUALIZE STANDARD
Du behøver ikke længere at ødelægge dine markedsføringsog præsentationsmaterialer ved at satse på screenshots eller
budgettere med dyre fotografier af prototyper for at vise dit
nyeste produkt. Med SOLIDWORKS Virtualize kan du hurtigt
og nemt skabe:
•
•
•
•

Virkelighedstro billeder i fotokvalitet
Et stemningsbillede i forskellige farver og overflader
Billeder i høj opløsning klar til print og web
Tekniske illustrationer af vigtige funktioner

SOLIDWORKS VISUALIZE PROFESSIONAL
Med SOLIDWORKS Visualize Professional kan du fortælle
en detaljeret 3D-historie om dit produkt ved hjælp af CADdata. SOLIDWORKS Visualize Professional giver brugerne
mulighed for nemt at generere stillbilleder i fotokvalitet og
interaktive animationer til effektivt at kommunikere de mest
komplekse designdetaljer.
Nyd alle funktionerne i SOLIDWORKS Visualize Standard plus
disse ekstra funktioner og mere:
• Vis produkter mere effektivt med fuld animation af dele,
modeller, udseende, kameravisninger og miljøer
• Vis hurtigt det endelige design med 360-graders visning
• Præsenter og sammenlign forskellige designløsninger side
om side med flere visninger
• Slip din kreative side løs med
brugerdefinerbare kamerafiltre
SOLIDWORKS Visualize Professional indeholder også vigtige
funktioner til at øge produktiviteten. Den integrerede Render
QUEUE giver dig mulighed for at stable job på din maskine
eller en dedikeret render-farm til automatisk udførsel én
ad gangen, hvilket giver store tidsbesparelser. Network
Rendering er også inkluderet for maksimal skalerbarhed og
højere hastighed, større produktivitet med det samme for at
overholde selv de mest krævende tidsfrister.

UNDERSTØTTEDE FILFORMATER
• SOLIDWORKS
• Rhino
• Autodesk Alias
• Pro/E®
• 3ds Max
• SketchUp
• Maya Binary
• Og mange andre
OPRET HURTIGT
• Flere konfigurationer på få sekunder
• Interaktivt webindhold (VR og panoramabilleder)
• Fængende funktionsanimationer (MP4, FLV, MKV)
• Overflyvningsvideoer
• Interaktive præsentationer

Systemkrav til SOLIDWORKS findes på
SOLIDWORKS hjemmeside på
www.solidworks.com/systemrequirements.
Ingen CAD-kendskab nødvendig
Med sin enkle, intuitive brugergrænseflade kræver
SOLIDWORKS Visualize stort set ingen indlæringskurve
og lader brugerne producere indhold hurtigt. Detaljerede
træningsmaterialer, dybdegående hjælpefiler, online kurser
og brugerfora tilbyder mere detaljerede instruktioner for at
sikre, at selv ikke-teknisk personale kan begynde at skabe
fantastisk indhold med det samme.

SOLIDWORKS PRODUKTUDVIKLINGSLØSNINGER
SOLIDWORKS-software giver brugerne et intuitivt 3Dudviklingsmiljø, der kan maksimere produktiviteten af
dine design og udviklingsressourcer for at skabe bedre
produkter hurtigere og mere omkostningseffektivt.
Se hele udvalget af SOLIDWORKS-software til design,
simulering, teknisk kommunikation og datastyring på
www.solidworks.com/products2016.

FÅ MERE AT VIDE
Besøg www.solidworks.com/visualize, eller kontakt din lokale
autoriserede SOLIDWORKS-forhandler, for at få mere at vide
om SOLIDWORKS VISUALIZE.

Vores 3DEXPERIENCE platform for vores anerkendte softwarebrands indeholder stort udvalg af
specifikke løsninger til 12 forskellige industrier.
Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE® Company, leverer virtuelle universer til virksomheder og enkeltpersoner med henblik på bæredygtig
innovation. De verdensførende løsninger forvandler den måde, produkter designes, produceres og understøttes på. Dassault Systèmes’
samarbejdsløsninger fremmer social innovation og udvider derved mulighederne for at forbedre den virkelige verden. Gruppen tilfører
værdi til mere end 190.000 virksomheder af alle størrelser, i alle brancher og i mere end 140 lande. Besøg www.3ds.com/nordics for
yderligere oplysninger.
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• Detaljerede billeder i høj opløsning (JPG, TIF, PNG, BMP)

