
บริษัท ดิจิทัล ทรานสฟอรเมชั่น เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด
ใหบริการครบวงจรดาน Engineering Software ที่เกี่ยวของกับการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ 
ตั้งแตการเริ่มตนออกแบบจนถึงกระบวนการผลิต ดวยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ

Digital Transformation Engineering
DTE



เปนโปรแกรมท่ีชวยในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑระดับช้ันนําของโลกจาก SIEMENS ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และความแมนยําสูง สามารถออกแบบ 3 มิติ มีฟงกชันท้ังหมดสําหรับงานออกแบบ
ช้ินสวนงานประกอบงานโครงสราง งานโลหะแผน และรองรับระบบ Reverse Engineering หรือ 
วิศวกรรมยอนรอย เพ่ือนําไปตรวจสอบความถูกตอง ถูกใชงานกันอยางแพรหลายในดานวิศวกรรม  
เชน ออกแบบเคร่ืองจักร ออกแบบผลิตภัณฑ งานผลิตช้ินสวน งาน Jig fixture เปนตน

ในสวนการใชงานโปรแกรม มีชุดคําส่ังท่ีใชงานงายไมซับซอน มีความยืดหยุนในการใชงาน และ
ดวยเทคโนโลยี Synchronous ทําให Solid Edge มีขอไดเปรียบ จากการออกแบบ 3 มิติ แบบเกา 
คือ การข้ึนรูป และแกไขแบบ Non-History Based เปนการแกไขโดยไมจําเปนตองมี Feature เกา 
ท่ีใชสรางโมเดลแตยังสามารถควบคุมขนาดตางๆ ไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว

Solid Edge CAM Pro เปนโปรแกรมท่ีใชในการสราง Toolpath บนแบบจําลอง 3 มิติ และ    
แปลงเปน NC file เพ่ือสงเขาเคร่ืองจักร CNC ไดหลายประเภท เชน  Milling, Turning, Mill-Turn, 
Wire Cut, Robot เปนตน โดยโปรแกรม Solid Edge และ Solid Edge CAM Pro สามารถทํางาน       
ดวยกันไดอยางราบร่ืน เม่ือมีการแกไขช้ินงานโปรแกรมจะทําการ Update Toolpath โดยผูใชงาน
ไมตองกลับไปสราง Toolpath ใหม ทําใหข้ันตอนการผลิตน้ันมีความรวดเร็ว แมนยํา เท่ียงตรง 
สามารถทํางานท่ีซับซอน   ไดอยางถูกตอง เพ่ือตอบสนองความ ตองการลูกคาท้ังอุตสาหกรรม
ท้ังขนาดเล็ก และขนาดใหญ เชน อุตสาหกรรมยานยนต อิเล็กทรอนิกส เคร่ืองจักรกล การเกษตร 
เคร่ืองมือแพทย แมพิมพ เปนตน



เปนชุดผลิตภัณฑท่ีครอบคลุมโซลูช่ันดานการผลิตแบบดิจิทัล ซ่ึงจะชวยใหคุณเขาถึงนวัตกรรม 
ดวยการทํางานแบบ Synchronizing Product Engineering, Manufacturing Engineering 
และ Production สนับสนุนการทํางานไดดีท่ีสุดบนแพลตฟอรม Teamcenter Manufacturing 
PLM ทําให Tecnomatix เปนโซลูช่ันดานการผลิตท่ีหลากหลายท่ีสุดในตลาดของยุคอุตสาหกรรม 
4.0 โดยมีการแบงการสนับสนุนหลักไว สามสวนหลักดังตอไปน้ี

Manufacturing Planning (ดานการวางแผนการผลิต): FactoryCAD, FactoryFLOW
Manufacturing Simulation (ดานการจําลองการผลิต): Plant Simulation, Process                    

Simulate for Robotics and Automation, RobotExpert และ Jack
Manufacturing Production (ดานการควบคุมการผลิต): Dimensional Planning and 

Validation (DPV)

SIEMENS NX Mechatronics Concept Designer (MCD) ไดนําเสนอแนวทางในการ         
ออกแบบเคร่ืองจักรอัตโนมัติโดยทําลายอุปสรรค และประสานความรูในศาสตรทางดานวิศวกรรม
เคร่ืองกล, วิศวกรรมไฟฟา, วิศวกรรมควบคุม และวิศวกรรมคอมพิวเตอรเขาดวยกัน เพ่ือใหได
เคร่ืองจักรท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วผานเคร่ืองมือท่ีเตรียมพรอม    
ใหนักออกแบบไดเลือกใชงานอยางหลากหลาย เชน ขอตอ, เกียร, มอเตอร, เซ็นเซอร และ                      
อุปกรณในการทํางานตางๆ เชน กระบอกสูบไฮดรอลิก ในการเลือกใชเพ่ือประกอบเปน       
เคร่ืองจักรอุปกรณอัตโนมัติท่ีชาญฉลาด และจุดเดนท่ีสําคัญ คือ สามารถจําลองการทํางาน       
ทางดานทางกล และโปรแกรม (PLC) เชิงโตตอบกับผูออกแบบตามหลักฟสิกสไดอยางรวดเร็ว  
เพ่ือตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองจักร



กลุมผลิตภัณฑ Simcenter ชวยใหผูใชงานกาวล้ําไปกับแนวโนมการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมี     
ความซับซอนข้ึนมากกวาคูแขงไปยังจุดเปาหมายใหตรงกับความตองการของลูกคาอยางมี
ประสิทธิภาพ ในเวลาท่ีส้ัน และคาใชจายท่ีประหยัดมากกวา โดย Simcenter มีการใชงานอยางแพร
หลาย และไดรับการยอมรับจากบริษัทช้ันนําในอุตสาหกรรมดานตางๆ ท่ัวโลก

ดวย Solutions ของ Simcenter ทําใหสามารถเขาถึงการทํานายการวิเคราะหทางวิศวกรรม 
ในรูปแบบใหมท่ีทํางานประสานกันในสวนตางๆ ครบวงจร และเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ ซ่ึงรวม
ถึงการวิเคราะหในรูปแบบ 1 มิติ เพ่ือใหเห็นภาพโดยรวมของระบบตางๆ,  การวิเคราะหในรูปแบบ
ของ 3 มิติ เพ่ือดูพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงในสวนตางๆ ท่ีสนใจ และทําการแกไขใหเหมาะสม         
รวมไปถึงการเช่ือมโยงไปยังเคร่ืองมือท่ีใชเก็บขอมูลทางวิศวกรรมในระหวางการทดสอบจริง     
และการประมวลผล   เพ่ือนํากลับมาเปรียบเทียบกับขอมูลการวิเคราะหในสวนอ่ืนๆ   และทําการ   
ปรับปรุงแกไข เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีสามารถใชงานไดตามท่ีตองการ

โปรแกรมชวยบริหารจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ Teamcenter จาก Siemens PLM จะชวย 
ในการจัดการสวนดังกลาวใหงายข้ึน โดยการรวมเอาขอมูล และข้ันตอนตางๆ มาบริหารจัดการ 
ซ่ึงทําใหงายในการพัฒนา ต้ังแตข้ันตอนการรวบรวมความคิดเห็นในการเร่ิมออกแบบตอเน่ือง   
ไปยังการพัฒนาผลิตภัณฑ จนกระท่ังข้ันตอนในการเร่ิมผลิต  สงมอบ  และการบํารุงรักษา  เพ่ือ
การใชทรัพยากร ตนทุน และขอมูลตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ



ชวยลดเวลา
การทำงานมากกวา

20%

รองรับการใชงานไดมากกวา

250
โปรแกรม

อุปกรณชวยลดเวลาทำงานมากกวา 20% และลดความเมื่อยลาในการเปลี่ยนมุมมองสามมิติโดย
ใชงานควบคูไปกับการใชเมาส ชวยใหการควบคุมตำแหนงการแสดงผลในรูปแบบการ Rotate, 
Zoom, Pan, Standard views และการสรางคียลัด เพื่อเรียกคำสั่งในการใชงานจากโปรแกรมโดย
รองรับงานไดมากกวา 250 โปรแกรมทั้งในดาน Mechanical Engineering, Media & Entertain-
ment, Architecture & Construction, Geo Information, Health care และอื่นๆ

97% 77% 65%

ลดอาการเม่ือยลา
ของกลามเน้ือ

เพ่ิมความสะดวกสบายลดอาการปวด

ใชงานไดหลากหลาย เชน
Mechanical Engineering, 
Media & Entertainment, 

Architecture & Construction



THANK YOU
ใหบริการครบวงจรดาน Engineering Software (Solid Edge, Solid Edge CAM 
Pro, Tecnomatix, NX MCD, Simcenter และ Teamcenter) ที่เกี่ยวของกับการ
จัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ตั้งแตการเริ่มตนออกแบบจนถึงกระบวนการผลิตดวย
ทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ โดยมุงมั่นที่จะมีสวนรวมในการสรางความสำเร็จ
ใหกับลูกคาอยางตอเนื่อง

CONTACT US

www.dtethai.com

sales@dtethai.com

02-643-2035-6

65/194 อาคาร ชำนาญเพ็ญชาติ
บิสเนสเซ็นเตอร ถนนพระราม 9
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310

www.facebook.com/dtethai

DTE Professional Guarantee


