
Dr ive W orksX pre ss  
Automação de Projetos baseada em regras 
básicas 
 
Ferramenta de automação incluída em TODAS as 
licenças de SolidWorks®.  
 

Dr ive W orks  S olo  
Automação de Projetos para usuários de 
SolidWorks® 
 
- Configure & Visualize dentro do SolidWorks®  

- 30 dias GRÁTIS para avaliar 

- Primeiro ano de assinatura incluso 

- Exemplos de projetos inclusos 

- Vídeos online de treinamento & tutorais 

- Requer licença de SolidWorks® 
 

Dr ive W orks  Pro  
Automação de Projetos & Configurador de 
Vendas Software para uso em toda empresa 
e Online  

- Módulos disponíveis: 

  Administrator 

 User 

 Autopilot 

 Live (para a web) 

 3D Preview (para a web) 

  
- Integração com EPDM  
 
- Programa de parceiros  
 
São vários os benefícios de uma solução completa 

de Engineer-to-Order com diferentes módulos para 

cada departamento da empresa e situação, da 

Engenharia de Produtos à web, de engenheiros 

qualificados a pessoal não técnico. 

Configure seus produtos como você deseja, seja 

dentro do SolidWorks®, de forma interativa, lo-

calmente ou através da web. 

 

 

 

 

DriveWorksXpress 

DriveWorksXpress é a ferramenta fácil de usar para Automação de Projetos dentro do 
SolidWorks. Permite a você criar, rapidamente e de forma precisa, múltiplas variações de 
sua peças, montagens e desenhos do SolidWorks®. 
 

Automação, com DriveWorksXpress, é fácil...  
CONFIGURE UMA VEZ e depois EXECUTE seus projetos quantas vezes você 
desejar. 

 
Quando o projeto estiver configurado, preencha formulário. As regras e cálculos serão 
aplicadas de forma imperceptível e os novos modelos e desenhos serão gerados automati-
camente. 
 
NOVAS variações são geradas rápida e facilmente, baseadas em SUAS regras. 
 

Principais Benefícios: 
 
 Capture e reutilize seu conhecimento em projetos. 
 Incorpore as regras de projeto para minimizar equívocos e o custo de erros manuais. 
 Automatize tarefas repetitivas para reduzir o tempo de produção quando especificar 

novas variações de produto. 
 Libere os engenheiros de projeto das tarefas repetitivas para que se concentrem em 

novidades e projetos especiais. 
 
Projetos no DriveWorksXpress pode ser facilmente levados para DriveWorks Solo e Pro  

Incluído como padrão em TODOS as licenças do SolidWorks®  
DriveWorksXpress – A escolha fácil de usar em Automação de Projetos  
para SolidWorks® 

www.driveworksxpress.com 

DriveWorks— A Scalable Design Solution 



 

DriveWorks é uma marca registrada da DriveWorks Ltd. SolidWorks é uma marca registrada da Dassault Systèmes SolidWorks Corp.  

DriveWorksXpress 
www.driveworksxpress.com 

O que você pode fazer com DriveWorksXpress? 
 

Você tem arquivos de SolidWorks® que personaliza de tempos em tempos para criar novas peças e  montagens? Se sim, você poderia usar 
o DriveWorksXpress para reduzir algumas de suas tarefas repetitivas, poupar tempo e aumentar a qualidade das informações geradas. 
 
Como o DriveWorksXpress faz isso? 
 

Você apenas precisa CONFIGURAR seu projeto UMA VEZ no DriveWorksXpress. Siga estes 3 passos simples abaixo. Em seguida, execute 
seu projeto novamente, bastando preencher o formulário para gerar novas peças, montagens e desenhos.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Crie um formulário onde você possa digitar os valores de entrada 
que irão guiar seus modelos.  

3. Crie regras usando o DriveWorksXpress Rules Wizard para 
vincular os formulários aos parâmetros capturados e à 
geometria. 

Agora você pode EXECUTAR seu projeto quantas vezes desejar...  

DriveWorks Ltd.     Telephone: +44 1925 757585              USA: 978 633 3230 

 2 

 3 

1. Utilizando o Capture Explorer, capture quaisquer dimensões, 
características e outras geometrias no seu projeto que você 
deseja controlar e modificar. 
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Website: www.ska.com.br  Email: ska@ska.com.br   Phone: 0800-510-2900  


