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DPS Software Polska 
Partner w rozwoju Twojej firmy

DPS Software Sp. z o.o./Polska (wcześniej jako CNS 
Solutions Sp. z o.o.) współtworzy historię oprogramowania 
SOLIDWORKS w Polsce od 1997 roku. 

Domeną firmy jest dostarczanie systemów 3D CAD/
CAM/CAE/PDM/PLM wspomagających projektowanie, 
wytwarzanie, wykonywanie analiz inżynierskich 
oraz zarządzanie dokumentacją. 

Firma jest oficjalnym dystrybutorem parametrycznego 
oprogramowania do modelowania bryłowo-
powierzchniowego SOLIDWORKS w Polsce oraz wyłącznym 
dystrybutorem systemów ALPHACAM, SURFCAM i SWOOD.

Działalność DPS Software Polska związana jest również z 
usługami projektowymi, szkoleniowymi, wdrożeniowymi 
i programistycznymi.

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 najoptymalniejsze 
stanowiska dla użytkowników. 

Usługi DPS Software Polska oferowane są firmom na terenie 
całego kraju. Korzystają z nich przedsiębiorstwa o różnym 
profilu działalności, począwszy od biur konstrukcyjno-
technologicznych, poprzez firmy usługowe aż do dużych 
przedsiębiorstw produkcyjnych.



Innowacyjność
INTELIGENTNIEJSZE I LEPIEJ POŁĄCZONE PRODUKTY
• Widok schematyczny

• Uład PCB

• Wizualizacja 3D

• SOLIDWORKS Collaboration

• SOLIDWORKS Integration

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
• Struktura nawigacyjna
• Ukrywanie/pokazywanie wszystkich elementów
• Wizualizacja rodzica/potomka 
• „Kontekstowe” informacje o błędach 
• Komentarze 
 Dodawanie do wielu nowych typów operacji
 Wstawianie obrazów
• Sterowanie widocznością kalkomanii za pomocą 

stanów wyświetlania

Projektowanie

SZKIC
• Cieniowane kontury szkicu
• Wybór konturów klawiszem Alt
• Menu skrótów w nowym stylu
• Zapobieganie powstawaniu przypadkowych 

mikrolinii 
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SZCZEGÓLNE MOŻLIWOŚCI
• Przezroczyste części i obiekty w widoku przekroju
• Operacja gwintu
 Przycinanie ściany początkowej i końcowej
 Opcja wielostartu
• Dwukierunkowy szyk kołowy
• Ściany, krawędzie i krzywe jako wyciągnięcie 

profilu po ścieżce

ZAAWANSOWANE OTWORY
• Wielostopniowe otwory w jednej operacji
• Rejestrowanie i ponowne używanie 

standardowych firmowych modeli otworów 
dzięki opcji Ulubione

• Zarządzanie skomplikowanymi modelami 
otworów z użyciem nowego wysuwanego okienka 
menedżera właściwości - Property Manager

KONWERTOWANIE NA OBIEKTY
• Upraszczanie części o skomplikowanej i 

szczegółowej historii operacji
• Zachowanie ważnej geometrii odniesienia
• Utrzymanie wszystkich odniesień złożeń i 

rysunków
 Sterowanie dostępem do IP
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TWORZENIE POWIERZCHNI
• Zawijanie na każdej powierzchni

 Koniec z ograniczeniami dotyczącymi cylindrów i   
 stożków

 Zawijanie na wielu ścianach

 Narzędzie Instant3D do przeciągania dynamicznego

• Odsunięcie krzywej na powierzchni

 Wybieranie krawędzi lub kompletnych ścian

ARKUSZ BLACHY
• Obróbka narożników z trzema zgięciami
• Obsługa tabeli wykrawania w przypadku części 

lustrzanych i wyprowadzonych
• Cięcia prostopadłe

SZCZEGÓLNE MOŻLIWOŚCI ZŁOŻEŃ
• Wyświetlanie drzewa
 Konfiguracja/wyświetlanie nazw stanów
 Grupowanie komponentów
• Lepsze lokowanie komponentów przy wiązaniu
• Zachowywanie odniesień przy zapisywaniu 

złożenia jako części
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WIĄZANIA MAGNETYCZNE
• Asset Publisher
• Udoskonalenia SpeedPak

STEROWANIE WIĄZANIEM
• Tworzenie konfiguracji na podstawie pozycji 

Kontrolera wiązań
• Obsługa wiązań ścieżki

SOLIDWORKS SIMULATION
• Edytowanie wielu zestawów kontaktowych/

kontaktów komponentów
• Przetwarzanie końcowe dynamiki
• Nieliniowa kontrola długości łuku
• Symulacje odciążeń
• Odległe obciążenia dla belek
• Automatyczne zachowanie połączeń w 

belkach

Weryfikacja
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SOLIDWORKS SIMULATION
• Automatyczne podejmowanie decyzji

• Diagnostyka newralgicznych punktów naprężeń

• Udoskonalenia przetwarzania końcowego

 Paleta wyboru kolorów dla wartości powyżej maks./ 
 poniżej min.

 Wysuwany pasek narzędzi do resetowania

 Automatyczny wykres wartości maks. względem   
 granicy plastyczności

• Kopiowanie badania 

 Duplikowanie lub zmiana typu badania

• SIMULATION Display

• Real View lub PhotoView 360

SOLIDWORKS FLOW SIMULATION
• Stosowanie warunków pochodzących z 

komponentów niskiego poziomu
 Importowanie warunków modelu   
 zdefiniowanych w innych projektach
 Uproszczone definiowanie projektów 
 Tworzenie biblioteki z uprzednio   
 zdefiniowanymi warunkami
• Optymalizacja wieloparametrowa
• Zmienne parametrów geometrii lub symulacji

SOLIDWORKS PLASTICS
• Styl interfejsu użytkownika spójny z SOLIDWORKS 2017 
• Przyciski resetowania w interfejsie użytkownika
• Okno polimeru zapamiętuje rozmiar i lokalizację
• Długie nazwy polimerów są wyświetlane bardziej czytelnie
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SOLIDWORKS PLASTICS
• SOLIDWORKS szybciej otwiera części z danymi symulacji 

tworzyw sztucznych
• Dane symulacji tworzyw sztucznych nie są ładowane do 

momentu uruchomienia SOLIDWORKS Plastics
• SOLIDWORKS Plastics obsługuje teraz konfiguracje 

wyprowadzone
• Duplikowanie badania Plastics do konfiguracji (skrót)
• Zmiana nazwy konfiguracji SOLIDWORKS powoduje 

automatyczną zmianę nazwy podfolderu wyników 
Plastics

SOLIDWORKS 3D INTERCONNECT
• Bezpośrednie otwieranie macierzystych danych projektowych 

innych producentów
 Brak konieczności translacji
 Wykorzystanie projektów 3D starszego typu   
 pochodzących z już posiadanych narzędzi
 Praca z bezpośrednim wykorzystaniem danych CAD  
 dostawców
• Inteligentna znajomość narzędzi do projektowania innych 

producentów
 Wszystkie identyfikatory ściany i krawędzi są   
 zachowywane, co oznacza brak błędów przy   
 dokonywaniu zmian
 Interpretowanie plików utworzonych w wersjach PTC  
 Creo
• Wyższa wydajność dzięki krótszemu czasowi otwierania

Współpraca

SOLIDWORKS VISUALIZE
• Instalowanie Visualize za pomocą Menedżera instalacji 

SOLIDWORKS
• Wtyczka SOLIDWORKS Visualize w SOLIDWORKS
• Nowy ekran startowy
• Mapowanie nawigacji kamery SOLIDWORKS
• Obsługa przezroczystości obiektów i animacji przezroczystości 

obiektów
• Obsługa wyciętych płaszczyzn i animacji wyciętych płaszczyzn
• Importowanie badania ruchu z SOLIDWORKS
• Visualize Boost (renderowanie sieciowe)
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SOLIDWORKS ELECTRICAL
• Udoskonalenia panelu właściwości dla elementów CAD

• Kopiowanie i wklejanie punktu zakotwiczenia

• Automatyczna aktualizacja raportów/dokumentów

• Łatwiejsze znajdowanie błędów przy określonych regułach 
projektu

• Szybkie lokalizowanie błędów wyszczególnionych w raporcie

• Generowanie schematów z programu Microsoft Excel

• Wymóg określonego formatowania SOLIDWORKS Electrical

SOLIDWORKS ROUTING
• Udoskonalenia automatycznego wyznaczania trasy
• Automatyczne wpasowywanie w ekran przy dodawaniu 

komponentu trasy
• Tworzenie widoków rozstrzelonych złożeń wyznaczania trasy, 

podobnych do złożeń SOLIDWORKS, przy użyciu narzędzia 
Widok rozstrzelony

• Udoskonalenia spłaszczania dla tras produkcyjnych
• Spłaszczanie rozłączonych tras
• Udoskonalone edytowanie spłaszczonej trasy
• Zabezpieczenie osobnych tras za pomocą zaczepów
• Wyznaczanie trasy instalacji z rur grubościennych i 

cienkościennych 
• Dwuzłączki wkrętne rurowe

EDRAWINGS 
• Importowanie większej liczby macierzystych formatów CAD
• Importowanie większej liczby formatów neutralnych
• Udoskonalenia interfejsu
• Obsługa platformy Google Cardboard

TREEHOUSE
• Automatyczne uwzględnianie rysunków podczas importowania
• Otwieranie struktury w programie Excel
• Drukowanie struktury Treehouse
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SOLIDWORKS MBD
• Schematy wymiarowania we współrzędnych biegunowych dla 

części z tolerancją położenia i kształtu
• Ponowne wykorzystanie istniejących baz pomiarowych przy 

automatycznym wymiarowaniu
• Łatwiejsze wymiarowanie względem krawędzi
• Podstawowe wymiary operacji rozmiaru
• Rozmiar względem operacji odniesienia
• Zmienianie kolejności widoków 3D
• Wiele obszarów notatek

RYSUNKI
• Podkreślenie zarysu w widoku przekroju
• Obcięty widok bez zarysu
• Postrzępione zarysy w widoku szczegółów i widoku obciętym
• Odbicia lustrzane widoków rysunku
• Zmienianie formatu arkusza dla wielu arkuszy
• Blokowanie szerokości kolumny w szablonach tabel
• Łączenie notatki z komórką tabeli

Zarządzanie i konstruowanie

SOLIDWORKS PDM
• Zastępowanie najnowszej wersji
• Obsługa odniesienia do poprzedniej wersji
• Cofanie całej struktury do poprzedniej zaewidencjonowanej 

wersji
• Replikacja bazy danych
• WebGL Viewer (2016 SP4)
• Ogólny podgląd dokumentu 
• Ograniczenie możliwości pobierania
• MBD 3D PDF
• Zadanie Office do PDF
• Plik formatu DWG/DXF do PDF
• Dodawanie zmiennych do nazw plików wynikowych zadań
• Udoskonalenia podglądu
• Klient i serwery mogą mieć różne dodatki Service Pack
• Licencje dodatku PDM Pro

Ewidencjonowanie 
użytkownika przy 
zastępowaniu

Ewidencjonowanie 
przejścia przy 
zastępowaniu
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