SOLIDWORKS EDUCATION
INOVATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO
NAVRHOVÁNÍ A VÝVOJ VÝROBKŮ

VÝKONNÉ, SNADNO
POUŽITELNÉ, INTUITIVNÍ
PROSTŘEDÍ
3D NÁVRHY A DALŠÍ S PROGRAMEM
SOLIDWORKS EDUCATION

V konkurenčním prostředí na současném pracovním trhu se odborníci na CAD nezabývají pouze
navrhováním, zabývají se také simulacemi, inovacemi a vizualizacemi, a o tom všem jsou navíc
schopni komunikovat, aby rozvíjeli nové nápady a zajistili si kariérní postup. SOLIDWORKS®
Education program poskytuje výkonný a atraktivní software s cílem naučit se a pochopit, jak
probíhá vývoj výrobků v reálném světě. Integrovaný 3D software, výukové materiály a jednotlivé
lekce zajišťují snadnou výuku a snadné studium vývoje návrhů a jejich atraktivní používání.

Poskytněte svým studentům konkurenční výhodu při budování kariéry

Program SOLIDWORKS Education nabízí rozsáhlý balík prověřených nástrojů pro technické
návrhy, simulace pevnosti, toku kapalin a plynů, udržitelný design, elektrická schémata,
technickou dokumentaci a vizualizace v jediném integrovaném softwarovém balíku, jehož
používání se dá velmi dobře naučit.

Pro pedagogy – poskytněte studentům větší možnosti při studiu s na míru
přizpůsobenými výukovými materiály a studijními pomůckami
Pro studenty – podívejte se, jak SOLIDWORKS urychluje proces návrhu výrobků
Pro výzkumné pracovníky – využívejte SOLIDWORKS k urychlení procesu výzkumu a pro
zvýšení výkonu

S programem SOLIDWORKS Education máte přístup k vývojovým nástrojům pro 3D
používaným milióny profesionálních konstruktérů a návrhářů na celém světě. SOLIDWORKS
pomáhá konstruktérům a návrhářům ve všech oborech vyhovět požadavkům na vytváření
inovativních produktů špičkové kvality za méně času a při nižších nákladech.
• Konceptualizace detailních návrhů
• Přesné dokumentování návrhů a seznamů dílů
• Provádění analýz a ověřování návrhů
• Vytváření dynamických technických ilustrací a vizualizací pro prezentace projektů
• Využívání správy produktových dat ke sledování projektových souborů

SOLIDWORKS
EDUCATION
Tento rozsáhlý vzdělávací nástroj na rozvoj dovedností v oblasti CAD a strojírenských
systémů zahrnuje 3D software a extenzivní kurikulum se cvičeními a interaktivním výukovým
softwarem. Program SOLIDWORKS Education je snadno přístupný zdroj informací pro výuku
práce s 3D strojním CAD softwarem, ověřování návrhů a správu dat. Vzdělávací produkty
SOLIDWORKS jsou využívány ve více než 80 % z těch nejlepších strojírenských škol na světě,
a studentům a výzkumníkům nabízí funkce a jednoduchost používání, aby mohli téměř
okamžitě začít s produktivní prací.

Nabídky programu SOLIDWORKS Education
• SOLIDWORKS 3D Design

• Kurikulum

• SOLIDWORKS Simulation

• Student Edition

• SOLIDWORKS Plastics

• DraftSight

• SOLIDWORKS Electrical

• Iniciativa Student Access

• SOLIDWORKS MBD

• Certifikace

• SOLIDWORKS Composer

• Sponzorství pro studenty

• SOLIDWORKS Visualize

• MySolidWorks pro studenty

• SOLIDWORKS Apps for Kids

S programem SOLIDWORKS Education se studenti a vyučující mohou soustředit
na skutečně důležité věci – rozvoj nových nápadů, řešení problémů, týmovou
práci a inovace.

SOLIDWORKS 3D DESIGN
SOLIDWORKS Premium poskytuje rozsáhlá 3D řešení s výkonnými funkcemi pro návrhy,
simulace, pohyb a ověřování návrhů, pokročilé vedení kabelů a potrubí, zpětné inženýrství
a celou řadu dalších aplikací.

Využívejte všechny výhody kompletního řešení pro 3D návrhy s nástroji sady
SOLIDWORKS Premium:
• Vytvářejte detailní díly, sestavy a výrobní výkresy
• Testujte výkon produktů s bohatými možnostmi simulací, včetně analýzy pohybu
v průběhu času a lineárně statické analýzy
• Řešte problémy se složitými sestavami a pomozte zajistit vyrobitelnost s analýzou
kumulování tolerancí a analýzou nákladů
• Zjednodušte si navrhování s nástroji, jako je pokročilý rozvin povrchů
• Využívejte zpětné inženýrství k analýze a identifikaci klíčových prvků
• Rychle zahrnujte data tištěných obvodů do svého 3D modelu
• Dokumentujte rozvržení elektrického zapojení a potrubních systémů
• Pracujte s naskenovanými 3D daty

Řešení sady SOLIDWORKS Simulation
zahrnují tyto funkce:
ANALÝZA PÁDOVÉ ZKOUŠKY
VÝPOČET FREKVENCE
PEVNOSTNÍ VÝPOČET
STRUKTURÁLNÍ OPTIMALIZACE
TEPELNĚ STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA
ANALÝZA VIBRACÍ
ANALÝZA NELINEÁRNÍHO NAMÁHÁNÍ
ANALÝZA PLASTOVÝCH
A GUMOVÝCH DÍLŮ
ANALÝZA ÚNAVY MATERIÁLŮ

SOLIDWORKS SIMULATION
Všichni konstruktéři mohou simulovat a analyzovat funkčnost návrhu s rychlými a snadno
použitelnými analytickými nástroji SOLIDWORKS Simulation integrovanými do CAD řešení.
Můžete rychle a snadno implementovat pokročilé techniky simulací k testování výkonu při
navrhování.
Výkonné nástroje sady SOLIDWORKS Simulation Premium nabízí výkonné nástroje, které
strojním inženýrům a konstruktérům pomáhají zvyšovat spolehlivost výrobků bez ohledu
na použitý materiál nebo prostředí. Můžete efektivně vyhodnocovat návrhy pro nelineární
a dynamickou odezvu, dynamické zatěžování a kompozitní materiály.
Řešení SOLIDWORKS Sustainability nabízí možnost vyhodnocování environmentálních
dopadů kompletního návrhu po dobu jeho životnosti, s bezproblémovou integrací do vašeho
návrhového procesu. Hodnocení dopadu v průběhu životního cyklu lze provádět přímo
z návrhového okna SOLIDWORKS 3D. Mezi tyto rozmanité nástroje patří:
• Vyhodnocení správnosti dílů
• Vyhledávání náhradních materiálů
• Řídicí panel vlivu na životní prostředí
• Schopnost hodnocení jednotlivých dílů i celých sestav
Používejte parametry, jako je způsob a vzdálenost přepravy, energie potřebná k montáži
sestavy a spotřeba energie při používání výsledného produktu. Flexibilní vstupy, jako je úroveň
recyklovaných materiálů a scénáře ukončení životnosti, umožňují podrobnější hodnocení. Můžete
dokonce provádět časově nezávislá porovnání dopadu na životní prostředí s využitím různých
životností různých řešení.

SOLIDWORKS PLASTICS
Řešení SOLIDWORKS Plastics přináší snadno použitelnou simulaci vstřikování plastů přímo
do návrhu plastových dílů a vstřikovacích forem a také pokročilou CAE analýzu. Simuluje
tok roztaveného plastu při vstřikování za účelem předpovídání vad dílů a forem souvisejících
s výrobou. Můžete rychle vyhodnotit vyrobitelnost už v průběhu vytváření návrhu a eliminovat
tak nákladné předělávání forem, zvýšit kvalitu dílů a urychlit uvedení výrobku na trh. Nástroj
Results Adviser nabízí kroky řešení potíží a praktické rady k návrhům, které uživatelům
pomáhají diagnostikovat potenciální problémy a vyhledávat způsoby, jak se jim vyhýbat.
Snadno použitelný nástroj SOLIDWORKS Plastics je plně integrovaný do CAD prostředí
SOLIDWORKS, takže můžete analyzovat a upravovat návrhy a současně je optimalizovat
z hlediska formy, interakce s ostatními díly a funkčnosti.

SOLIDWORKS ELECTRICAL
Řešení SOLIDWORKS Electrical jsou nedílnou součástí portfolia produktů SOLIDWORKS
pro návrh a simulace. Do řešení SOLIDWORKS jsou plně integrovány konzistentní, výkonné
a intuitivní možnosti pro elektrotechnické návrhy. Konstruktéři a návrháři mohou vytvářet
integrované elektrické systémy již v počátečním stadiu návrhového procesu a zamezit tak
nákladnému předělávání v jeho průběhu.
Řešení SOLIDWORKS Electrical Professional kombinuje funkci vytváření elektrických
schémat s výkonnou sadou nástrojů pro skupinové navrhování schémat a se schopnostmi
3D modelování eliminující chybové situace. Data návrhu elektrického schématu můžete
integrovat do modelu stroje nebo jiného produktu v SOLIDWORKS 3D – obousměrně nebo
v reálném čase – s podporou elektrického i mechanického návrhu v jednom balíčku.
S nástrojem CircuitWorks™ lze v SOLIDWORKS snadno sdílet data z CAD řešení pro návrh
elektroinstalací (ECAD) a CAD řešení pro návrh mechanických součástí (MCAD). CircuitWorks
uživatelům umožňuje sdílení, porovnávání a sledování dat návrhů elektroinstalací, takže
můžou rychleji řešit problémy s integrací elektrických a mechanických řešení.

SOLIDWORKS MBD
SOLIDWORKS MBD (Model Based Definition) je integrované řešení SOLIDWORKS pro výrobu bez
výkresů, které obsahuje výrobní informace přímo ve 3D namísto používání tradičních 2D výkresů.
SOLIDWORKS MBD pomáhá definovat, organizovat a publikovat 3D údaje nutné pro výrobu produktů,
včetně 3D dat modelu ve standardních souborových formátech, jako jsou soubory SOLIDWORKS,
eDrawings® a 3D PDF. Obsahuje výrobní informace přímo ve 3D, pomáhá zefektivňovat výrobu,
zkracovat časy výrobních cyklů, eliminovat chyby a dodržovat průmyslové standardy.
• Definování 3D PMI, například kóty, tolerance, data modelu, opracování povrchu, symboly
svarů, kusovníky, tabulky, poznámky a jiné komentáře
• Organizování 3D PMI spolu s 3D modely přehledným a strukturovaným způsobem
• Přizpůsobování 3D šablon pro více výstupů, jako strojírenské výkresy a žádosti o cenové
nabídky, a pro skupiny, jako provoz, výroba, kontrola kvality a zásobování
• Publikování 3D dat a PMI ve formátech souborů podle průmyslových standardů, například
3D PDF a eDrawings
• Podpora průmyslových standardů, například vojenského standardu
• Přímé sdílení a archivování 3D dat pro úsporu času

SOLIDWORKS COMPOSER
SOLIDWORKS Composer™ umožňuje snadno využívat data stávajících 3D návrhů pro rychlé
vytváření a aktualizaci vysoce kvalitní grafiky, která je plně propojena s vašimi 3D návrhy.
Uživatelé můžou současně s vývojem výrobků vytvářet 2D a 3D grafický obsah pro účely
komunikace o produktech a technické ilustrace, čímž zjednoduší proces dokumentování
a urychlí uvedení produktů na trh.
• Technickou komunikaci lze synchronizovat s procesem návrhu, takže se grafické prvky
při změnách automaticky aktualizují
• Místo čekání na dokončení návrhu výstupy pro technickou komunikaci vytvářejte
s předstihem a udržujte je v aktuálním stavu
• Můžete využívat 2D a 3D ilustrace a interaktivní animace a jejich prostřednictvím
produkt ukazovat ještě než je vytvořen jeho model
• Technická komunikace může být pro výrobní a servisní týmy, dodavatele a zákazníky
vizuálně mnohem přitažlivější a efektivnější, bez ohledu na jazyk a kulturu a bez
vysokých nároků na její překlad

Obrázky poskytl Vasileios Thalassinos

SOLIDWORKS VISUALIZE
Produkty řešení SOLIDWORKS Visualize jsou kombinací špičkových renderovacích schopností
s funkcemi orientovanými na design a pracovní postupy pro snadné a rychlé vytváření
vizuálního obsahu. Jednoduché a intuitivní rozhraní umožňuje uživatelům s libovolnými
zkušenostmi snadno vytvářet obsah ve fotografické kvalitě pro lepší rozhodování na
základě 3D modelů. Importujte soubory SOLIDWORKS, Autodesk® Alias®, Rhino®, SketchUp®
a spoustu dalších CAD formátů. Pak vytvářejte působivé scény a co nejrealističtější obsah.
Můžete vytvářet přesvědčivé realistické filmy a obrázky, prezentovat svůj produkt na různých
vizuálních pozadích a přesně simulovat osvětlení z reálného světa a pokročilé materiály
a zároveň využívat vysoký výkon renderování vyhovující těm nejvyšším nárokům. Můžete
snadno přidávat pohyb, vytvářet rotace v rozsahu 360 stupňů nebo animovat fotoaparáty,
materiály, modely a dokonce i pohyb slunce. Změny se zobrazují v reálném čase pro zajištění
maximální flexibility a rychlosti. S řešením SOLIDWORKS Visualize, připojeným přímo
k softwaru SOLIDWORKS CAD, můžete automaticky aktualizovat své modely s funkcí „Live
CAD Update“ pro zcela bezproblémové pracovní postupy.

SOLIDWORKS APPS FOR KIDS
Řešení SOLIDWORKS Apps for Kids poskytuje dětem ve věku od 4 do 14 let vzrušení,
které se dostavuje při vymýšlení a navrhování vlastních výtvorů. Sbírka aplikací umožňuje
rozdělení návrhového procesu na jednotlivé kroky s nástroji pro tvorbu, definování stylu,
návrh a projektování konceptu a jeho následnou prezentaci a sdílení s ostatními.
Webové aplikace řešení SOLIDWORKS Apps for Kids, jako Shape It, Style It, Mech It, Capture It,
Show It a Print It, dostupné na tabletech a dalších mobilních zařízeních, dětem pomáhají získávat
inspiraci a zábavným a vzrušujícím způsobem je seznamují s procesem vytváření návrhů.

LICENCOVÁNÍ SOLIDWORKS
Používejte k řešení těch nejsložitějších konstrukčních problémů na světě nejnovější funkce SOLIDWORKS
Licence SOLIDWORKS efektivně a úsporně splňují potřeby
vzdělávacích institucí, výzkumníků a komerčních společností.
Licence SOLIDWORKS Research poskytuje výzkumníkům
přístup k nejnovějším technologiím SOLIDWORKS při
komunikaci s uživateli z celého světa. Nenese s sebou
žádná omezení pro publikace, komerčně financované
projekty, převody duševního vlastnictví a patentové žádosti,
a neobsahuje vodoznak verze pro vzdělávání (tím vám

umožňuje bezproblémově prezentovat vaši práci). Verze
SOLIDWORKS Research Edition má stejný harmonogram
vydávání nových verzí jako komerční verze softwaru, takže
jsou vaše nástroje a návrhy neustále aktuální.
Infografika ukazuje požadavky licencování a verze softwaru
pro vzdělávací, studentské, výzkumné a komerční použití.
Licence verze SOLIDWORKS Education Edition se vztahuje
pouze na vzdělávací účely, ale ne na výzkumné účely.

JAKOU VERZI SOLIDWORKS POTŘEBUJI?

KOMERČNÍ
FIRMA/
PODNIK

EXTERNISTA

ZAMĚSTNANEC

KVALIFIKOVANÝ
VÝZKUMNÝ
ÚSTAV

STÁŽISTA

KVALIFIKOVANÝ
VZDĚLÁVACÍ
ÚSTAV

PEDAGOG

VÝZKUMNÍK

STUDENT

FIREMNÍ PROSTŘEDÍ

VÝZKUM

VÝUKA VE ŠKOLE

STUDIUM KURZŮ

COMMERCIAL EDITION

RESEARCH EDITION

EDUCATION EDITION

STUDENT EDITION

POKUD JSTE:

PAK POTŘEBUJETE:

Zaměstnanec komerční organizace nebo podniku...................................................................................................

SOLIDWORKS COMMERCIAL EDITION

Pracuje pro komerční organizaci nebo podnik, v akademickém prostředí..................................................................

SOLIDWORKS COMMERCIAL EDITION

Provádí výzkum financovaný externími zdroji.................................................................................................................

SOLIDWORKS RESEARCH EDITION

Student / člen pedagogického sboru používající software pro osobní vzdělávání nebo akademické účely.........

SOLIDWORKS EDUCATION EDITION

Student používající software k vyhotovování přidělených úkolů v rámci studia...................................................

SOLIDWORKS STUDENT EDITION

KURIKULUM
Pedagogové hrají zásadní roli v rozvoji příští generace inovátorů v oblasti strojírenství
a designu a SOLIDWORKS chce poskytovat veškerou možnou pomoc. Naším cílem je
kompletní nástroj pro vzdělávání v oblasti CAD řešení, se softwarem a výukovými lekcemi.
Průvodce Základy 3D návrhů a simulací v programu SOLIDWORKS Education studentům
poskytuje informace o základních principech procesu tvorby návrhů ve strojírenství.
Materiály jsou dostupné v řadě jazyků (v závislosti na lekci). Součástí produktů SOLIDWORKS,
SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Motion a SOLIDWORKS Flow Simulation jsou také
stovky stručných online výukových materiálů.

Další informace
naleznete na
webové stránce
www.solidworks.com/
educurriculum

STUDENT EDITION
Studenti se znalostmi SOLIDWORKS mají jasnou výhodu na trhu práce v oboru strojírenských
konstrukcí a průmyslových návrhů. Snadno použitelný software SOLIDWORKS Student
Edition umožňuje studentům zdokonalovat jejich dovednosti mimo školu, protože se učí
navrhovat lepší produkty.
• Software SOLIDWORKS Student Edition obsahuje SOLIDWORKS CAD, SOLIDWORKS
Simulation, SOLIDWORKS Plastics, animační nástroje, knihovnu standardního hardwaru,
fotorealistické renderování a eDrawings

Další informace
naleznete na
webové stránce
www.solidworks.com/
studentedition

• Rozsáhlá online dokumentace a výukové materiály
• Software je lokalizovaný do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny,
japonštiny, tradiční čínštiny, zjednodušené čínštiny, polštiny, korejštiny, češtiny, portugalštiny
a ruštiny
• 12měsíční licence na používání

Oprávnění k nákupu
Software SOLIDWORKS Student Edition je k dispozici pro studenty středních a vysokých
škol (kteří mohou doložit registraci v programu zaručujícím získání vysokoškolského titulu
nebo registraci v programu denního studia zaručujícím získání certifikátu) nebo členům
pedagogického sboru pracujícím na plný úvazek, kteří software používají k osobnímu
vzdělávání nebo ke vzdělávacím účelům. Komerční použití a použití institucemi je zakázáno.

DRAFTSIGHT
DraftSight® je bezplatný* samostatný profesionální 2D CAD produkt, který profesionálním
uživatelům CAD softwaru, studentům a pedagogům umožňuje vytvářet , upravovat
a prohlížet DWG soubory. Tato verze funguje v systému Windows®, Mac® a Linux a obsahuje
přístup k online podpoře od členů komunity a velké množství vzdělávacích zdrojů informací.

*Je požadováno připojení k internetu a aktivace.
Software SOLIDWORKS Student Edition se nesmí dále prodávat, přenášet na jiné uživatele, pronajímat, upravovat nebo
kopírovat. Jakékoli zneužití podmínek licenční dohody k softwaru způsobí přerušení práva tento software používat.

Software DraftSight
si můžete stáhnout
na adrese
www.DraftSight.com

PŘÍSTUP STUDENTŮ MIMO ŠKOLU
Další informace najdete
na webové stránce
www.solidworks.com/
studentaccess

Navrhujte kdykoli a kdekoli díky iniciativě SOLIDWORKS Student Access
Díky iniciativě SOLIDWORKS Student Access mohou studenti pracovat se softwarem
SOLIDWORKS kdykoli a kdekoli – nejen při výuce nebo ve školní počítačové učebně.
S inovativním licencováním pro software SOLIDWORKS Education Edition se studenti můžou
přihlašovat odkudkoliv v areálu školy, z domova a dokonce i když jsou mimo domov.
Školy, které se účastní iniciativy Student Access, studentům poskytují možnost pracovat na
úkolech dálkově nebo mimo vyučovací dobu, což zvyšuje atraktivitu pro studenty, usnadňuje
dálkové studium a umožňuje spolupráci a nezávislé učení.
Licence pro iniciativu Student Access jsou ZDARMA. Libovolná oprávněná instituce může
studentům poskytovat licence pro používání mimo areál školy, čímž uvolňuje prostředky
v učebnách a umožňuje studentům pracovat z libovolného místa. Licence iniciativy Student
Access lze používat k podpoře nezávislých studijních kurzů, programů dálkového studia a pro
artikulační dohody. Některé dokonce ani nepotřebují připojení ke školnímu serveru.

Vyučující: Vyučující mohou zadávat domácí úkoly, vzdáleně se připravovat, používat
licence pro studenty využívající dálkové nebo individuální studium, připravovat se na vlastní
certifikační zkoušky a prohlubovat znalosti SOLIDWORKS i během školních prázdnin.

Studenti: Studenti mohou pracovat odkudkoli, vypracovávat úkoly mimo vyučovací dobu,
používat licence ke kurzům individuálního nebo dálkového studia, účastnit se školních
programů, připravovat se na certifikační zkoušky, budovat osobní portfolia a účastnit se
studentských soutěží.

CERTIFIKACE
Další informace
naleznete na
webové stránce
www.solidworks.com/
educertification

Certifikace SOLIDWORKS studentům umožňuje demonstrovat jejich odborné znalosti týkající
se modelování těles v SOLIDWORKS 3D, navrhování konceptů a udržitelného designu a jejich
závazek k profesionálnímu rozvoji. Program certifikace SOLIDWORKS studentům poskytuje
ověřenou výhodu v konkurenčním prostředí současného trhu práce.

CSWA-Academic: Certifikace Certified SOLIDWORKS Associate Academic pro studenty
s alespoň šesti až devítiměsíční zkušeností se SOLIDWORKS a se základní znalostí
strojírenství, základních konceptů a postupů.
CSWP-Academic: Certifikace Certified SOLIDWORKS Professional Academic pro studenty,
kteří úspěšně složí naši zkoušku z pokročilých dovedností.
CSDA: Certifikace Certified Sustainable Design Associate demonstruje porozumění principům
vyhodnocování vlivů na životní prostředí a principům udržitelného návrhu.

CSWSA-FEA: Certifikace Certified SOLIDWORKS Simulation Associate Finite Element Analysis
ukazuje znalost základů a principů analýzy namáhání a metody konečných prvků.
Certifikace SOLIDWORKS Accredited Educator: Certifikace SOLIDWORKS Accredited
Educator poskytuje pedagogům akreditaci profesionálního rozvoje demonstrující odborné
technické znalosti a dovednosti při vedení výuky.
TECE: Zkouška Technology Educator Competency Exam je pro pedagogy, kteří vyučují
používání softwaru SOLIDWORKS a demonstrují odborné technické znalosti při výuce
simulací v 3D CAD softwaru a vytváření udržitelných návrhů.
Pokud je škola poskytovatelem akademické certifikace SOLIDWORKS a má aktivní předplatné,
mohou studenti tyto zkoušky absolvovat zdarma.

SPONZORSTVÍ PRO STUDENTY
Zaměstnavatelé hledají konstruktéry se znalostmi SOLIDWORKS a chtějí inženýry, kteří
mají kreativní myšlení, se kterými se dobře spolupracuje, kteří umí řešit rychle problémy
a kteří rychle reagují na změny. Designérské soutěže studentům pomáhají tyto dovednosti
zdokonalovat a připraví je na budoucí kariéru.
Společnost Dassault Systèmes SolidWorks Corp. může sponzorovat váš tým a poskytovat vám
přístup k prostředkům, jako SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Electrical a SOLIDWORKS
Composer. Týmy sponzorované společností SOLIDWORKS soutěží v předních programech,
včetně:

Další informace
naleznete na
webové stránce
www.solidworks.com/
studentsponsorship

AUVSI: Association for Unmanned Vehicle Systems International
FIRST: For Inspiration and Recognition of Science and Technology. Společnost SOLIDWORKS
bude sponzorovat libovolný tým účastnící se oblastní robotické soutěže FIRST.
Formula SAE/Formula Student: Vysokoškolské automobilové soutěže
MATE ROV: Marine Advanced Technology Education – cílem této soutěže je využívání
námořních technologií k vyvolání zájmu o vzdělávání STEM a k jeho zdokonalování.

MYSOLIDWORKS PRO STUDENTY
MySolidWorks pomáhá studentům naučit se rychleji a efektivněji pracovat se SOLIDWORKS.
Studenti mají přístup k víc než 400 instruktážním videím a mohou se SOLIDWORKS učit
používat dle svých časových možností a svým tempem – kdykoli, kdekoli, na libovolném
zařízení. S programem MySolidWorks studenti mohou:
• používat individuální vzdělávací moduly s vysvětleními, videi a kvízy,
• hledat a získávat odpovědi na otázky,
• stahovat bezplatné 3D a 2D CAD modely dílů, sestav a dalších věcí od dalších uživatelů
nebo certifikovaných dodavatelů,
• sdílet návrhy prostřednictvím online úložných služeb,
• získat přístup ke spolehlivým výrobcům v okolí.

Chcete-li se
připojit k programu
MySolidWorks, navštivte
webovou stránku
www.my.solidworks.com

VÁŠ TÝM SOLIDWORKS EDU
Tým SOLIDWORKS EDU s vámi a vaším místním prodejcem spolupracuje na vytváření
programů, které pomáhají rozvíjet vaše vzdělávací cíle a současně optimalizovat vaši investici.
Další informace o programu SOLIDWORKS Education naleznete na webu
www.solidworks.com/swedu_team

Informační zdroje online
goEDU je místo, kde najdete materiály, které vám pomůžou dosáhnout úspěch s vašimi
vzdělávacími produkty SOLIDWORKS. Prohlédněte si příslušné weby s instalačními průvodci,
popisy produktů, informacemi o podpoře a dalšími věcmi.

Další otázky
www.solidworks.com/studentsupport
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Nápověda pro studenty
studentsupport@3ds.com

Fóra s dotazy a odpověďmi
http://forum.solidworks.com

KONTAKTUJTE SVÉHO EDU PRODEJCE:
Ing.

Petr Hedrlín
3E Praha Engineering, a.s.
U Uranie 18, 170 00 Praha 7, Tel.: 725 719 563
E-mail: petr.hedrlin@3epraha.cz

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 210 000 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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