SOLIDWORKS VISUALIZE

CRIAÇÃO DE CONTEÚDO RÁPIDA, FÁCIL E COM
QUALIDADE FOTOGRÁFICA

VISUALIZAÇÃO
COM QUALIDADE
FOTOGRÁFICA

O SOLIDWORKS® Visualize é "a câmera" que permite aos usuários do SOLIDWORKS
e de outros programas de dados de CAD criar, comunicar e colaborar com conteúdo
visual e emotivo de alta qualidade para estimular a inovação, as decisões de projeto
e as soluções de negócios.

O que é SOLIDWORKS Visualize?
O SOLIDWORKS Visualize (anteriormente conhecido como Bunkspeed) fornece um pacote de ferramentas de software
independentes que combinam recursos de renderização líderes de setor com fluxos de trabalho e recursos orientados a projeto
que permitem a criação fácil e rápida de conteúdo visual que comunica a visão, a paixão e a emoção de um projeto.

Quem pode se beneficiar com o SOLIDWORKS Visualize?
O SOLIDWORKS Visualize foi criado para alguém que precise criar fotos, imagens, animações e outros conteúdos 3D com
qualidade profissional na forma mais rápida e fácil possível. O SOLIDWORKS Visualize é independente de hardware, o que
significa que os projetistas, os engenheiros e os criadores de conteúdo que utilizam o SOLIDWORKS ou outras ferramentas de
criação de CAD (como Rhino®, Autodesk® Alias®, 3ds Max®) para projetos de produtos, arquitetônicos, de iates, mecânicos ou
outros projetos podem produzir uma experiência avançada de tomada de decisões de 3D de forma rápida, fácil e divertida.

SOLIDWORKS VISUALIZE DÁ VIDA AOS
SEUS PRODUTOS
Agora você pode criar filmes convincentes, realistas e imagens
a serem usados para comparações de produtos, conteúdo
para impressão e Web, avaliações de projeto ou até mesmo
experiências interativas. Você pode mostrar seu produto em
várias configurações visuais com cenas, iluminações e filtros
artísticos diferentes. O SOLIDWORKS Visualize simula com
precisão a iluminação real e os materiais avançados enquanto
dimensiona o desempenho da renderização para atender aos
mais altos padrões. Adicione movimentação, crie giros de 360
graus ou anime câmeras, materiais, modelos ou até mesmo o
sol com facilidade. As alterações são exibidas em tempo real
para flexibilidade e velocidade máximas.
Como o SOLIDWORKS Visualize está conectado diretamente
ao SOLIDWORKS, você pode atualizar automaticamente seus
modelos usando o recurso "Atualização de CAD em tempo
real" para um fluxo de trabalho realmente perfeito que oferece
a flexibilidade necessária para trabalhar dinamicamente.

COMPETITIVIDADE
Com o mercado global em evolução constantemente hoje, a
inovação de projeto e tempo de lançamento no mercado tem
mais importância do que nunca. O SOLIDWORKS Visualize
permite validar a aceitação de seu produto pelo mercado em
tempo recorde com facilidade e brilho, com:
• Desempenho e resultados incrivelmente rápidos que
podem ser dimensionados facilmente
• Imagens de qualidade indistinguíveis de fotos
• Interface intuitiva e curva mínima de aprendizado
• Compatibilidade com GPU (placa gráfica) líder de setor

"O Visualize vale cada centavo que investi nele. Agora tenho tempo para trabalhar nos
projetos, sabendo que ele fará o resto. Às vezes, é como ter outro membro na equipe, e
ele desempenha sua tarefa com mais rapidez e uma qualidade incrível."
— Nuno Teixeira, Diretor, Nuno Teixeira Industrial Design

SOLIDWORKS VISUALIZE STANDARD
Você não precisa mais comprometer seus materiais de
marketing e de apresentação por depender de capturas de
tela ou orçamentos de fotografias de alto custo de protótipos
para mostrar seu produto mais recente. Com o SOLIDWORKS
Visualize, você cria de forma rápida e fácil:
• Imagens com qualidade fotográfica
• Uma prancha de temperamento de cores
e acabamentos diferentes
• Imagens em alta resolução prontas para impressão
e para Web
• Ilustração técnica dos recursos principais

SOLIDWORKS VISUALIZE PROFESSIONAL
Com o SOLIDWORKS Visualize Professional, você pode
contar uma história em 3D mais profunda sobre o seu
produto usando seus dados CAD. O SOLIDWORKS Visualize
Professional permite que os usuários gerem imagens fixas
com qualidade de foto e animações interativas com facilidade
para comunicar com eficiência os detalhes mais complexos
do projeto.
Desfrute de todos os recursos do SOLIDWORKS Visualize
Standard, além destes recursos adicionais e mais:
• Demonstre os produtos mais eficazmente com animação
total de peças, modelos, aparências, vistas de câmera
e ambientes
• Apresente rapidamente o projeto final com giros de
360 graus com um clique
• Apresente e compare soluções de projetos variáveis lado a
lado com várias viewports
• Revele seu lado criativo com filtros para
câmeras personalizáveis
O SOLIDWORKS Visualize Professional também tem recursos
principais para ajudar a aumentar a produtividade. O Render
QUEUE integrado permite acumular os trabalhos em sua
máquina ou um farm de renderização dedicado para concluir
um trabalho após o outro automaticamente, o que economiza
um tempo considerável. A renderização de rede também foi
incluída para garantir escalabilidade máxima e velocidade
mais alta, aumentando a produtividade imediatamente para
cumprir até mesmo aos prazos mais apertados.

FORMATOS DE ARQUIVO COMPATÍVEIS
• SOLIDWORKS
• Rhino
• Autodesk Alias
• Pro/E®
• 3ds Max
• SketchUp
• Maya Binary

CRIE RAPIDAMENTE
• Imagens detalhadas em alta resolução (JPG, TIF,
PNG, BMP)
• Várias configurações em segundos
• Conteúdo da Web interativo (VR e panoramas)
• Animações de recursos impressionantes
(MP4, FLV, MKV)
• Vídeos de câmeras aéreas
• Apresentações interativas

Não é necessário nenhum conhecimento de CAD

Os requisitos de sistemas SOLIDWORKS são
divulgados no site do SOLIDWORKS em
www.solidworks.com/ptb_systemrequirements.

Com sua interface do usuário simples e intuitiva, o
SOLIDWORKS Visualize não requer praticamente nenhuma
curva de aprendizado e permite que os usuários produzam
conteúdo rapidamente. Materiais de treinamento
detalhados, arquivos de ajuda detalhados, tutoriais on-line
e fóruns de usuários fornecem instruções mais detalhadas
para ajudar a garantir que até mesmo a equipe não técnica
possa começar a criar conteúdo incrível instantaneamente.

SOLUÇÕES SOLIDWORKS DE DESENVOLVIMENTO
DE PRODUTOS
O SOLIDWORKS proporciona um ambiente de desenvolvimento 3D intuitivo que aumenta a produtividade dos recursos
de projeto e engenharia para criar produtos superiores
de modo mais rápido, eficiente e econômico. Conheça a
gama completa do SOLIDWORKS para projetos, simulação, comunicação técnica e gerenciamento de dados em
www.solidworks.com/ptb_products2016.

SAIBA MAIS
Para saber mais sobre o SOLIDWORKS VISUALIZE, acesse
www.solidworks.com/ptb_visualize ou entre em contato
com sua revenda local SOLIDWORKS autorizada.

Nossa plataforma 3DEXPERIENCE, que oferece um amplo portfólio de soluções, é a base da nossa
linha de aplicativos presentes em 12 setores do mercado.
A Dassault Systèmes, a empresa 3DEXPERIENCE®, fornece universos virtuais às empresas e aos profissionais para que possam imaginar inovações
sustentáveis. Suas soluções líderes mundiais transformam o modo como os produtos são projetados, fabricados e assistidos. 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 190.000 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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