
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Create new product 
designs and sales 
quotes quickly using 
DriveWorks Solo 

Capturar e reu�lizar a inteligência do seu projeto

Incorporar regras de projeto para reduzir erros e 
retrabalhos e melhorar a qualidade do seu 
produto

Automa�zar tarefas repe��vas e reduzir tempo 
de projeto

Liberar a sua Engenharia para melhorar os 
produtos existentes ou desenvolver novos 
produtos

Criar propostas de vendas mais rapidamente, 
fechar mais negócios e aumentar a sua margem 
de lucros.

BENEFÍCIOS

DriveWorks Solo
A maneira ágil e fácil de criar produtos customizados dentro do SOLIDWORKS®

DriveWorks Solo é a solução de ferramenta de automação fácil 
de usar que permite que engenheiros proje�stas e proje�stas 
de produtos a facilmente e rapidamente criar e configurar 
produtos padrões dentro do SOLIDWORKS. Com DriveWorks 
Solo você pode reduzir o custo de projetos padrões, responder 
rapidamente a propostas de vendas, reduzir tarefas 
repe��vas, e melhorar a qualidade do seu produto.
De um simples formulário, DriveWorks Solo pode rapidamente 
gerar modelos 3D, detalhamentos 2D, listas de materiais, 
propostas comerciais e mais, automa�camente.

Seus produtos são IGUAIS, porém DIFERENTES?

Todo projeto segue algumas regras, baseadas em experiencia, 
padrões internos, materiais u�lizados, ou até os limites da sua 
produção. SOLIDWORKS deixa você capturar algumas destas 
regras adicionando relações geométricas, equações, configu-
rações, e tabelas de projeto – ou, uma combinação de todos 
eles. Muitas destas técnicas só funcionam bem se você sabe 
antes o que o cliente irá solicitar e quais todas as variáveis 
possíveis.
DriveWorks Solo usa uma abordagem diferente. Com regras e 
lógicas de decisões simples e diretas, você pode facilmente 
capturar e reu�lizar a inteligência do seu projeto, processos e 
custos, e gerar novas variações do projeto com documentos 
de propostas repe�damente.

Automação de projetos e captura de informações

Crie novos designs de
produtos e orçamentos
rapidamente com o
DriveWorks Solo



Configure uma vez e execute repe�damente
Um projeto automa�zado pelo DriveWorks Solo é fácil de 
gerar, fácil de gerenciar e fácil de usar. Seguindo estes quatro 
passos, você pode configurar e executar um projeto quantas 
vezes você for necessário, preenchendo o formulário com as 
especificações do seu cliente e gerar rapidamente várias 
novas versões do seu projeto junto com todo documento de 
fabricação e comerciais.

Configure uma vez e execute repe�damente
Todos os produtos DriveWorks são escaláveis – qualquer 
projeto criado usando DriveWorksXpress pode facilmente 
ser migrado para e DriveWorks Solo ou DriveWorks Pro, 
então você pode adicionar ferramentas extras em seu 
projeto conforme a sua necessidade.
 
Com o DriveWorks Pro você pode estender os bene�cios 
da automação do seu projeto para seus engenheiros, 
�mes comerciais, e outros usuários não técnicos dentro do 
seu negócio, ou globalmente na sua empresa em websites 
como um configurador comercial online, para que os �mes 
comerciais, distribuidores, parceiros e clientes possam 
configurar e solicitar produtos customizados a qualquer 
horário, de qualquer lugar, através de qualquer 
disposi�vo.

Você pode ver e testar o DriveWorks Pro como um 
configurador de produtos online no 
www.configuremyproduct.com ou nos contatar para mais 
informações.

Criar formulários 
dinâmicos para inserir 

os valores que 
definem seu projeto

Crie regras que 
definem seu projeto 
com as informações 
inseridas

Execute seu projeto 
quantas vezes for 

necessário criando 
modelos personalizados.

Capture dimensões, 
recursos e peças que 
quer customizar 
dentro do 
SOLIDWORKS

Capture dimensões,
recursos e peças que quer customizar dentro do SOLIDWORKS

DriveWorks Pro

DriveWorks Solo

DriveWorksXpress


