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DPS Software Polska 
Partner w rozwoju Twojej firmy

Działamy na polskim rynku od 1997 roku. Zajmujemy 
się dostarczaniem systemów 3D CAD/CAM/CAE 
/PDM/PLM wspomagających projektowanie, wytwarzanie, 
wykonywanie analiz inżynierskich oraz zarządzanie 
dokumentacją. 

Firma jest wyłącznym dystrybutorem AlphaCAM  
w Polsce i na Ukrainie oraz autoryzowanym  
dostawcą systemu parametrycznego modelowa nia  
bryłowo-powierzchniowego SOLIDWORKS. 

Działalność DPS Polska  związana jest również z  usługami 
projektowymi, szkoleniowymi oraz wdrożeniowymi.

Oprócz profesjonalnych aplikacji ułatwiających  
pracę inżynierów w ofercie znajdują się sprawdzone  
stacje robocze, specjalnie przygotowane do pracy  
z dużymi mocami obliczeniowymi tak, aby stworzyć jak  
najbardziej optymalne stanowiska dla użytkowników.

Usługi oferowane są firmom na terenie całego kraju. Są to 
przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności, począwszy 
od biur konstrukcyjno-technologicznych, poprzez firmy 
usługowe aż do dużych przedsiębiorstw produkcyjnych.



Projektowanie

Interfejs użytkownika

ź Unowocześniony interfejs użytkownika
ź Struktura nawigacyjna
ź Wizualizacja zależności od elementów 

podrzędnych
ź Menedżer poleceń blokady
ź Nowy manipulator triady
ź Wyszukiwanie MySOLIDWORKS

Szkicowanie

ź Funkcja Konwertuj elementy obsługuje pętle 
wewnętrzne

ź Bezpośredni wybór punktów środkowych
ź Natychmiastowa wizualizacja 2D 
ź Narzędzie Segment z relacją równoodległą,

dodawanie/usuwanie punktów
ź Odwrócenie kierunku odsunięcia szkicu

Modelowanie części

ź Nowe narzędzie Gwint
ź Gwinty standardowe i niestandardowe
ź Modelowanie gwintów za pomocą jednego, 

łatwego w użyciu polecenia



Modelowanie części

ź Wyciągnięcie po ścieżce z automatycznym
profilem okrągłym

ź Wyciągnięcie po ścieżce w obu kierunkach
ź Krzywe odniesień nie są już ukrywane w 

elemencie nadrzędnym

Szkicowanie

ź Rozwinięte opcje kierunku dla szyku liniowego
ź Ulepszony szyk zmienny
ź Funkcja importowania z programu Microsoft 

Excel

Szkicowanie

Projektowanie produktów konsumenckich

ź Splajn stylu ze splajnami B
ź Udoskonalony interfejs użytkownika funkcji

Przycinanie powierzchni i Przecięcie
ź Funkcja „Konwertuj do bryły” dla większej liczby 

operacji na powierzchni
ź Krzywizna — płynne zaokrąglenia krawędzi 
ź Przecięcie — automatyczne tworzenie

wewnętrznej objętości



Modelowanie złożeń

ź Tymczasowe dopasowanie komponentu 
ź Pasek narzędzi szybkiego dodawania wiązań z 

funkcjami Symetrycznie, Dopasuj wielkość i 
Wiązanie wyśrodkowujące

ź Kompleksowa wymiana nieprawidłowych 
odnośników wiązania

ź Wybór konfiguracji podczas dodawania
komponentów

ź Udoskonalenia funkcji wyboru
ź Kopiowanie wielu komponentów i Zachowanie 

wiązań
ź Okno podglądu nowych komponentów

Szkicowanie

ź Zmiana nazwy komponentu za pomocą narzędzia 
Feature Manager 

ź Usuwanie wszystkich widoków
ź Otwieranie złożenia podrzędnego z obszaru 

graficznego
ź Usuwanie nieużywanych komponentów/funkcji

Modelowanie złożeń

Przybornik Toolbox

ź Dodawanie folderu ulubionych do okienka zadań 
Toolbox

ź Zamiana komponentów przybornika Toolbox 
według typu wiązania

ź Edycja wielu komponentów przybornika Toolbox 
jednocześnie



Arkusz blachy

ź Wycięcia w odgięciu wyciągniętym po ścieżce
ź Odgięcie krawędzi większe niż krawędź

dołączonego elementu

Szkicowanie

ź Lista rozmiarów członów konstrukcyjnych
ź Nazwy członów konstrukcyjnych według

rozmiarów i typów
ź Przeniesienie właściwości materiału z profilów 

biblioteki
ź Łączna długość wprowadzonych części dostępna 

na liście elementów ciętych
ź Modyfikacja zamknięć końców profili z użyciem

wymiarów referencyjnych

Konstrukcje spawane

Projektowanie skomplikowanych części

Spłaszczanie powierzchni:
ź Obsługa wewnętrznych wycięć i dodatkowej 

geometrii 2D
ź Obsługa funkcji podcięcia typu rozerwanie
ź Precyzyjne rozciąganie i ściskanie



SOLIDWORKS Simulation

ź Przekroje siatki
ź Przerywane umocowania
ź Znajdowanie elementów pozbawionych ograniczeń
ź Automatyczne wypełnianie przerw w krawędziach

Szkicowanie

ź Nowy generator siatki
ź Rozproszone solvery analiz

Udoskonalenia działania

SOLIDWORKS Flow Simulation

ź Wyniki symetryczne
ź Przyspieszone działanie solverów analiz
ź Ulepszone sterowanie udoskonaleniami siatki(i 

wypełnianie przerw)
ź Importowanie właściwości światła słonecznego 

z oprogramowania SOLIDWORKS

SOLIDWORKS Plastics

ź Nowy solver (CICSAM)
ź Udoskonalone generowanie raportów

Weryfikacja



Wyznaczanie tras

ź Włączenie automatycznego prowadzenia dla sekcji 
prostokątnych

ź Prowadzenie przewodów w kanałach 
kablowych/elektrycznych

ź Pokrycie sekcji prostokątnych
ź Kable elastyczne

Szkicowanie

ź Bezproblemowa kontrola nad 
wiązaniami

ź Pozycje migawek
ź Animacja rezultatów
ź Eksport do filmu lub programu 

Animator

Sterowanie wiązaniem

Kosztorysowanie

ź Podsumowanie kosztów złożenia
ź Podsumowanie złożenia: generowanie raportu
ź Dopasowywanie elementów z arkuszy blachy —

nowa opcja wielkości zasobów
ź Baza rozmiarów arkuszy blachy do 

kosztorysowania
ź Nowy element interfejsu — Kosztorysowanie
ź Kosztorysowanie oparte na regułach

Współpraca



eDrawings

ź Dokumenty z podziałem na karty
ź Obrót wokół punktu
ź Widok 3D złożeń
ź Opisy na liście komponentów
ź Narzędzie rozbicia z suwakiem
ź Obsługa rozstrzelenia promieniowego
ź Obsługa funkcji spoin
ź Obsługa widoku przerwania modelu
ź Cofnij/powtórz

Szkicowanie

ź Zapisz jako nowy dokument
ź Usuń dokument ze struktury złożeń 
ź Zmień właściwości danej konfiguracji
ź Automatycznie otwórz w SOLIDWORKS 

po eksporcie

Treehouse

PhotoView 360

ź Renderowanie adnotacji i wymiarów
ź Zatrzymanie okna podglądu i próg 

renderowania
ź Renderowanie światła na stykówkach
ź Rozmycie ruchu

Realizacja

SOLIDWORKS Visualize

ź Nowe narzędzie
ź SOLIDWORKS Professional i dodatek

Premium



Druk 3D

ź Identyfikacja powierzchni wymagających podparcia
ź Zmiana skali modelu
ź Zmiana orientacji modelu w celu dopasowania 

wielkości wydruku
ź Wyświetlanie linii przeplatanych

Szkicowanie

ź Łączenie oznaczonych uwag z odnośnikami
ź Umożliwienie zmiany układu odnośników 

wielokrotnych
ź Łączenie uwag z właściwościami podzespołów
ź Zmiana skali arkusza z poziomu pasku stanu
ź Automatyczny kreator obramowań
ź Ocena właściwości użytkowych rysunku

Rysunki

Model Based Definition

ź DimXpert — ulepszenia wymiarowania
ź DimXpert dla złożeń
ź Ulepszona grafika 3D PDF
ź Tabele ogólne w PDF
ź Wiele arkuszy w pliku 3D PDF
ź Wiele widoków w pliku 3D PDF
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