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Solid Edge beállításfájlok kezelése 
A Beállításfájlok kezelése lehetőséggel a Solid Edge által használt beállítási fájlokat és a 
fordítási (INI) fájlok kezelését is megvalósíthatja, így szükségtelen ezeknek a fájloknak 
a manuális szerkesztése. Ehhez nem kell feltétlenül ismernie a beállításfájlok formátu-
mát, ezeket a program automatikusan felismeri. A mérnökök az egyszerű felhasználói 
felületen az összes szükséges beállítást elvégezhetik. 

DWG, DXF, PDF mentés
Ez a Solid Edge bővítmény a Solid Edge műhelyrajz és lemezalkatrész környezetbe épül 
be. Lehetővé teszi a DWG, DXF és PDF fájlok automatikus mentését a műhelyrajzról és 
a lemezalkatrészről. Ha a műhelyrajzot elmenti, akkor a beállításoktól függően DWG, 
DXF vagy PDF fájlok is készülnek a magadott mappában. Lemezalkatrész mentése ese-
tén automatikusan DXF fájl készül a gyártás számára. Ezzel az új paranccsal lehetővé 
válik asszociatív gyártási dokumentációk készítése is.

Solid Edge Gépház 
Egy különálló program, amely a Windows Start menüjéből indítható. A program segít-
séget nyújt a Windows operációs rendszer helyes beállításához. Kezeli a Solid Edge által 
használt rendszerleíró adatbáziságakat, ezzel is megkönnyítve a Solid Edge szoftverrel 
való munkát és a hibaelhárítást. A Solid Edge telepítése után érdemes ezt a lehetőséget 
alkalmaznia még a Solid Edge használatának megkezdése előtt.

Tűréstábla készítése  
Solid Edge tervezői körökben régóta várt parancs kerül be ezzel a mérnökök 
eszköztárába. A műhelyrajzon meglévő tűrésezett méreteket az új parancs egy 
táblázatba teszi, amivel jelentős manuális munkától kíméli meg a mérnököket. 
A funkciónak köszönhetően szabványnak megfelelő műhelyrajzokat készíthet a 
gyártás számára.

Tudásbázis 
Az Add-On Center új funkciójával közvetlenül hozzáférhet az Enterprise Communications 
PLM üzletág által üzemeltetett tudásbázis tartalmakhoz. A forgalmazott termékek 
tudásbázis cikkei elolvashatók, valamint a cikkekhez tartozó videók is megtekinthetők. 
A Tudásbázis cikkek között szavak és témakörök alapján kereshet. A kiválasztott 
cikkeket beteheti a Kedvencek közé, hogy későbbi időpontban is végignézhesse.

Méretelőtag-létrehozás szerkesztése 
Ezzel az új műhelyrajz környezetben lévő paranccsal a méretezést gyorsíthatja fel. 
A Solid Edge nézetekhez tartozó méretek elhelyezkedését, pozícióját, a tűréseket 
és a méretekhez tartozó elő- és utótagokat teheti fel egy intuitív, felhasználóbarát 
párbeszédablak segítségével. 

A bővítménycsomag által a Solid Edge-ből a Radan 
lemezmegmunkáló szoftver felé asszociatív terítékadatok 
is szolgáltathatóvá válnak a gyártás felgyorsításához. 
Új, egyedi fejlesztésként megjelent az Edgecam 
for SharePoint, amely Edgecam fájlok tárolását és 
revíziókezelését teszi lehetővé Microsoft SharePoint 
platformon. 

Az EPLM Add-On Center bővítményeket a felhasználói 
visszajelzések alapján az Enterprise Communications 
Magyarország Kft. PLM üzletágának munkatársai 
folyamatosan fejlesztik, az új funkciók mindenki 
számára elérhetővé válnak. A bővítmények – melyek a 
magyar mellett angol és német nyelven is elérhetőek 
– támogatását a Solid Edge és Vero ügyféltámogató 
munkatársak végzik.

A Bronz csomag főleg a Solid Edge műhelyrajzzal kapcsolatos mérnöki 
tevékenységeket segíti és gyorsítja fel.

Gyorsabb és hatékonyabb munka a Solid Edge tervezőszoftverrel
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Az Enterprise Communications Magyarország Kft. PLM üzletága az általuk forgalmazott termékekhez – Solid Edge, 
Edgecam, Radan – olyan új, kiegészítő funkciókat fejlesztett, amelyek a tervezési és gyártási folyamatokat még tovább 
egyszerűsítik és gyorsítják.

Az EPLM Add-On Center a tervezést, az árajánlat-készítést, a gyártást és a dokumentációkészítést gyorsítja meg a Solid 
Edge szoftverben. A fejlesztés 3 csomagot – Bronz, Silver, Gold – tartalmaz, a közel 25 bővítmény különböző funkcionalitással 
segíti a tervezőmérnökök munkáját.
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Gyártási táblázatok kezelése
A bővítmény a tervezőirodákban felhalmozott tudás újrafelhasználását segíti. 
A gyakran használt jelöléseket, ábrákat, szövegblokkokat Solid Edge formá-
tumban elmentheti, később aztán ezeket egy intuitív, könnyen használható 
kezelőfelületen keresztül újra beillesztheti a gyártmány műhelyrajzába. 

Poszternyomtatás
Minden felhasználónak – aki nagyban gondolkodik, de kisméretű nyomtatója 
van – ajánlott ennek a funkciónak a használata. A nagyméretű műhelyrajzokat 
„feldarabolja” A/4-es (nyomtatási) méretre átfedéssel, és így nyomtatja ki 
azokat. A mérnököknek már csak az összeragasztásról kell gondoskodni.

Furattípusok kiolvasása 
Ezzel a Solid Edge bővítménnyel az alkatrészeken lemodellezett furatokat 
gyűjtheti le. Az azonos típusú furatokat összesíti és egy XML fájlba elmenti, 
amelyet a gyártás- vagy árajánlat-készítő tud felhasználni. Ezzel a bővítménnyel 
gyorsan megadhatja a megmunkálási árat az adott alkatrészre.

EPLM Projekt Management 
Ez a nagy tudású bővítmény Solid Edge (1-2 tervező) és Solid Edge Insight felhasz-
nálók számára biztosít hasonló projektkezelési megoldást, mint amilyet a Solid 
Edge for SharePoint és a Solid Edge SEEC nyújt. Az automatikus rajzszámozás és 
fájlnév-generálás elejét veszi a szükséges rajzszám és fájlnév manuális beírásának, 
ezzel jelentős időt spórolhat meg. Megadhatja az aktuális projekteket, az összes el-
mentett fájlt a projekt mappába menti a Solid Edge. A fájlokat egy meghatározott 
mappastruktúrába is szervezheti a beállításoknak megfelelően.

Keresés, csere, helyesírás-ellenőrzés a műhelyrajzon 
Ezzel a funkcióval gyorsan kicserélheti a műhelyrajzon lévő szövegeket, valamint 
a Microsoft Word segítségével a helyesírást is ellenőrizheti. Egy meglévő projekt-
ből kiindulva a műhelyrajzokon a régi projektazonosítókat, gyártási utasításokat 
cserélheti le egy könnyen átlátható, intuitív felület segítségével. A helyesírás- 
ellenőrzéssel pedig gyorsan leellenőrizheti a rajzon lévő gyártási szövegeket, és hiba- 
mentesen továbbíthatja azokat a külföldi partnereknek.

Automatikus szereléskészítés
Ezzel a bővítménnyel az alkatrészek és azok pozícióadatai alapján összeállítást 
készíthet. Az alkatrészek származhatnak más CAD rendszerből is a pozícióadatokkal 
együtt. 

Befoglaló méret
Ezzel a bővítménnyel alkatrészek és szerelések befoglaló méreteit határozhat-
ja meg automatikusan. A modellek megnyitása után már egyből használhatóvá 
válnak a befoglaló méretek, és betehetőek a darabjegyzékbe. A befoglaló mé-
retek adatai, sorrendje, átmérőjel-használata beállítható. Lemezalkatrészek 
esetében a teríték befoglaló mérete külön kiszámításra kerül, és elmentődik 
felhasználói tulajdonságként. Ez esetben a Z méret jelöli a lemezvastagságot. 
A bővítmény a befoglaló téglatest és a valós modell alapján kiszámolja az el-
távolítandó forgácsmennyiséget az árajánlat készítéséhez. Ezzel a funkcióval a 
mérnökök gyorsan készíthetnek árajánlatot.

A Silver csomagban lévő bővítmények főleg a Solid Edge dokumentumok  
kezelését egyszerűsítik le.
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Festett felületek kezelése 
A Festett felületek kezelése paranccsal az alkatrészek és a szerelésekben lévő 
alkatrészek felületszínei alapján a festett felületek területét kérdezheti le a gyártás 
számára. Egyszerűen kezelhető, intuitív kezelőfelület segíti a mérnökök munkáját. Az 
adatok feldolgozása során visszajelzést kaphat arról, hogy hol tart éppen a folyamat. 
A bővítmény alkatrész és szerelés környezetben is működik.

Tulajdonságok egyeztetése 
A parancs segítségével az adatlapon lévő tulajdonságokat másolhatja át műhely-
rajz készítésekor a műhelyrajz adatlapjára. A bővítményben megadhatja, mely tu-
lajdonságok legyenek kötelezően kitöltendőek. Ha ezek nincsenek kitöltve, akkor 
nem tudja elmenteni a fájlt. Ezzel a bővítménnyel az is megoldható, hogy a mér-
nökök nevéhez automatikusan egy – a Windows rendszerbe bejelentkezett név 
alapján – tetszőleges mérnök neve jelenjen meg az adatlapon.

Árajánlat-készítő  
A szerelés vagy alkatrész alapján a bővítmény egy Word árajánlat sablonba 
beteszi a modellek gyártási jellemzőit, amelyeket az előző pontokban bemutatott 
bővítmények létrehoznak. Ezzel jóval gyorsabban és automatizálhatóbban 
készíthet árajánlatot.

Solid Edge Insight Revíziókezelés 
Ezzel a bővítménnyel a Solid Edge Insight felhasználók a műhelyrajzon nyomon kö-
vethetik a műhelyrajz utolsó 4 revíziókezelésének történetét. Olyan felhasználóknak 
ajánljuk, akiknek fontos a revíziókezelés és annak nyomon követése. Megtudhatja, 
hogy ki, mikor, miért emelt revíziót, illetve kik fogadták el azt.

EPLM Projekt Management Client 
Hogyan adhatja át partnereinek a megtervezett modell gyártási információit? 
A mérnökök a gyártáshelyes műhelyrajzokat PDF, DWG, DXF, DFT formátumban adják 
át a gyártóknak. Felmerül a kérdés, hogy a sok átadott rajzot hogyan kezeli a partner? 
Erre szolgál az EPLM Projekt Management Client, ami teljes szavas keresést tesz lehe-
tővé a beszállítók számára. Az összes átadott PDF, DFT, DWG, DXF fájlba belenéz, így a 
helyes, legutolsó gyártási rajz könnyedén megtalálható.

ERP csatlakozás 
Ezzel a bővítménnyel a vállalatnál használt ERP rendszer adatait – kifutó-e az adott 
termék, alkatrész vagy anyag, illetve az SAP cikkszámot – mint gyártási jellemzőket 
teheti ki Solid Edge adatlapjára. A bővítmény a cikkszámon vagy rajzszámon keresztül 
kapcsolja össze a tervezést az ERP rendszerrel. Ha az ERP rendszerben változás van, 
akkor a Solid Edge fájl megnyitásakor e jellemzők automatikusan frissülnek. A funkció 
segítségével naprakész darabjegyzékeket készíthet.

Hegesztésábrázolás műhelyrajzon (Szőrözés) 
Ezzel a bővítménnyel nyugodtan „szőrözhet”. A műhelyrajzon hegesztési jeleket 
(köríveket) használhat a hegesztés jelölésére. Nem kell a modellkörnyezetben 
a hegesztések kezelésével foglalkozni, ezt a műhelyrajzi nézetekben teheti 
meg. Az azonos típusú hegesztési jeleket a bővítmény összegzi, és felhasználói 
tulajdonságként elmenti, ez pedig segíti a gyártás-előkészítést a gyártásban vagy 
az ajánlatkérésben.

Adatlap adatok módosítása
Az Add-On Center ezen funkciójával a Solid Edge fájlok adatlapjain, gyártási 
jellemzőkön tud tömegesen adatokat módosítani. Válasszon ki egy mappát, a 
benne levő Solid Edge fájlok adatlapjainak adata kicserélhető egyik értékről a 
másikra. Ha például egy új projektet hoz létre és a régi projektadatokat szeretné 
kicserélni egy újra, akkor ez az eszköz a megfelelő erre a feladatra. A szavakat, 
hogy mit mire cserél, akár Excel táblázatban is meg tudja adni.

Kibővített darabjegyzék 
Ezzel a bővítménnyel a meglévő műhelyrajz alapján egy olyan összesített 
darabjegyzéket készíthet a gyártás számára, amelyben a szerelésben lévő 
alkatrészek, terítékek méretei összesítve jelennek meg, valamint az alkatrészek 
darabszámai is elérhetővé válnak. Nincs szükség manuális darabjegyzék 
létrehozására.

Megnyitás, mentés, bezárás 
Ezzel az Add-On Center funkcióval tömegesen nyithatók, menthetők és zárhatók 
be a Solid Edge fájlok. Minden verzióváltáskor érdemes a Solid Edge fájlokat 
(különösen a családtagokat) megnyitni és az új verzióban elmenteni. A Solid Edge 
fájlok megnyitásakor az összes Add-On Center kiegészítés működik, például ilyenkor 
kiszámítható az alkatrész befoglaló mérete. Mentéskor az adatok belekerülnek a 
fájlba a beállításoknak megfelelően. A megnyitandó fájlok típus és mappa szerint 
szűrhetőek, így csak azokat nyitjuk meg, amelyek feltétlenül szükségesek.

Furat táblázat alapján 
Ezzel a Solid Edge alkatrésztervezői környezetében működő bővítménnyel az Excel 
táblázatban megadott furatokat teheti fel pillanatok alatt egy vázlatsíkra. Ezt a 
funkciót használva nincs szükség a furatok manuális létrehozására.
 

Tűrésközépre igazítás 
A Tűrésközépre igazítás funkcióval a 3D-s modellhez tartozó, tűrésezett méretek 
alapján gyártáshelyes, tűrésközépre igazított modellt hozhat létre asszociatívan, 
így az könnyen legyárthatóvá válik Edgecam szoftverben.

Ebben a csomagban minden olyan új funkció szerepel, amely egy Solid Edge-et vagy 
Solid Edge Insightot használó mérnök segítségére lehet a munka automatizálásában.
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