What's new in

Solid Edge
2023
Create Connect Collaborate
Solid Edge 2023 adds a host of new functionality to streamline your
product design. Experience seamless collaboration between teams
and systems with new interoperability enhancements. A new look
and feel suits the way you work, allowing you to do more with fewer
clicks. Do more with mesh models with new simulation capabilities.
Save time and money in manufacturing by eliminating errors
during inspection. Experience it with new licensing options that
give you the features you want when you need them.

www.dtethai.com

Benefits
ช่วยให้การทํางานร่วมกันระหว่าง
ทีม และระบบเป็นไปอย่างราบรื่น
ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย
User Interface ใหม่ ทําให้เข้าถึง
คําสั่งต่างๆ ได่ง่าย และเร็วขึ้น
กําหนดรายละเอียดต่างๆลงบน
โมเดล 3 มิติได้เร็ว และง่ายขึ้นด้วย
การเพิ่ มคําสั่ง Auto dimension
ลดข้อผิดพลาดในการทํางาน
ด้วยการตรวจสอบจาก
Solid Edge Inspector
ปรับปรุง และพั ฒนาในการสร้าง
Mesh Model เพื่ อนําไปใช้ในงาน
วิเคราะห์ชิ้นงานได้ดี และเร็วขึ้น
เข้าถึงความสามารถเพิ่ มเติมจาก
Package มาตรฐาน ในเวลาที่
ต้องการใช้งาน ฟังก์ช่น
ั Add-on
ต่างๆ

Solid Edge
SaaS
Xcelerator Cloud และ Software as a Service (SaaS) ให้การเชื่อมต่อกับ
ระบบคลาวด์ และโอกาสในการสมัครใช้งานซอฟต์แวร์รวมถึงบริการตามความต้องการ
สามารถใช้ Solid Edge SaaS เพื่ อลดค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT)
จัดการต้นทุนและปรับขนาดธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดายรวมถึงการเข้าถึงคุณสมบัติ
พิ เศษที่รวมอยู่ในการสมัครสมาชิก SaaS เท่านั้น Solid Edge SaaS ซึ่งรวมถึง
Xcelerator Share ที่จะมอบซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีทรงพลังแบบเดียวกับ
ที่คุณคาดหวัง รวมถึงฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆ ที่จะเพิ่ มขึ้นในทุกๆ ปี
Augmented reality หรือ AR คือการรวม สภาพแวดล้อมจริง กับแบบจําลอง 3 มิติ
เข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน ได้ทก
ุ ที่ ทุกเวลา จาก มือถือ, เทปเล็ต, หรืออุปกรณ์ตา่ งๆ
และทําให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จําลองนั้นได้

User
Interface
ด้วย User interface ใหม่ ทําให้ขน
ั้ ตอน
้
การทํางานน้อยลง แต่ได้ผลลัพธ์มากขึน
และแถบ Toolbar ใหม่ เ พื่ อให้ เ ข้ า ถึ ง
คํ า สั่ ง ได้ เ ร็ ว ขึ้ น ทํ า ให้ ก ารทํ า งานง่ า ย
แ ล ะ ช่ ว ย ล ด เ ว ล า ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ
่ งมือ Synchronous
รวมถึงการนําเครือ
Technology ซึ่ ง เป็ น การแก้ ไ ขแบบ
Non history base ที่ไม่สนใจประวัติ
ในการสร้าง ได้นํามารวมกับ History
base ได้อย่างลงตัว

Go further with
your design data
การปรับปรุงการทํางานร่วมกันแบบ
ใหม่จะช่วยให้โปรแกรม Solid Edge
่ ๆ ได้
สามารถทํางานร่วมโปรแกรมอืน
โดยตรง สามารถแชร์ข้อมูลผ่านทาง
Siemens Xcelerator ไปยังโปรแกรม
NX และ Tecnomatix ได้ ซึ่งสามารถ
ออกแบบได้ครบวงจรตัง
้ แต่ Mechanical
Design การจําลองการทํางานของ
เครื่องจักร กําหนดนํ้าหนัก (Mass)
ความเร็ ว (Speed) รวมไปถึ ง แรง
้ ขณะทีเ่ ครือ
่ ะเกิดขึน
่ งจักร
และภาระงานทีจ
ทํางาน การจําลองลําดับการทํางาน
ของระบบ การทํ า งานร่ ว มกั บ ระบบ
Sensor ต่ า งๆ สามารถเปิ ด ไฟล์
SolidWorks, JT, STEP และ Parasolid
ได้โดยตรง และยังสามารถ Update
ไฟล์จากต้นแบบได้

Leverage design and
manufacturing intent
การเพิ่ มความสามารถใหม่ของการทํา
Product manufacturing information
(PMI) ด้ ว ย Auto Dimension ใช้
การคลิ
กเพี ยName
งไม่กี่ครั้ง02
จะได้ขนาด และ
Project
พิ กัดความเผื่อ (Tolerance) ลงบน
Model 3 มิติ ให้เพื่ อให้ดูแบบผลิตง่าย
ขึ้น และนําไปใช้งานในการประกอบชิ้น
งาน และช่วยในการควบคุมการผลิต

Automatically identify, label and
extract critical design characteristics
Solid Edge Inspector ช่วยประหยัด
เวลา และการลงทุนในการผลิตโดย
ลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ โดย
โปรแกรมจะสร้างข้อมูลการตรวจสอบ
คุณภาพ และรายงานที่ผู้ใช้สามารถ
่ ว
ไว้วางใจได้โดยอัตโนมัตใิ นขณะทีช
่ ย
ให้สามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่นใน
กระบวนการผลิต

Make the most
of your mesh
่ี ว
ความสามารถใหม่ทช
่ ยให้นาํ แบบจําลอง
3 มิติ จาก CAD model ทัว
่ ไป , ไฟล์
ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ลดเนื้ อ วั ส ดุ
(Generative design) หรือ ไฟล์
จาก 3D scanner (Reverse engineering)
มารวมกันแล้ววิเคราะห์ได้เลยโดยไม่ตอ
้ ง
้ ใหม่ รวมถึงฟังชัน
สร้าง Model ขึน
่ ว
Body mesh ทีช
่ ยในการสร้าง Mesh
่ ค
บนผิวทีม
ี วามซับซ้อน สามารถ ทํางาน
ในโหมด Assembly และ Sheet metal ได้

The features you want
when you need them
รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารใหม่ ลู ก ค้ า สามารถ
เลือกสลับใช้งานฟังก์ชน
ั ทีไ่ ม่อยูใ่ น Package
มาตรฐานได้ เพื่ อเพิ่ มความยืดหยุน
่ ในการ
ใช้งานด้านต่างๆโดยใช้บริการ Solid Edge
SaaS เช่น Generative design , Point
cloud visualization และ Solid
Edge electrical routing.

Build the impossible with
new manufacturing capabilities
การกัดหยาบแบบ 5 แกนใน Solid Edge
CAM Pro ช่วยให้คณ
ุ กัดงานได้มป
ี ระสิทธิภาพ
มากขึ้นและประหยัดเวลา และเพิ่ มฟังก์ชัน
ในการกัดงานแบบ 4 แกน การตัดเฉือน
ด้วยไฟฟ้าแบบใหม่ (EDM) ช่วยเพิ่ มความ
่ ค
สามารถในการสร้างรูปทรงทีม
ี วามซับซ้อน
ในการผลิต ด้วยชุดคําสั่งใหม่จะช่วยให้นํา
ไปสู่กระบวนการผลิต ร่วมกับเครื่องจักร
ต่างๆ ได้ ง่ายขึ้น

Create technical
publications faster
Solid Edge 2023 ได้ปรับปรุงให้การทํา
Technical publications หรือการทําคูม
่ อ
ื
E-Catalog ให้ง่ายขึ้น ทั้งภาพประกอบ
ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลด้านเทคนิค ต่างๆ
รวมถึงการตั้งค่า View ต่างๆ เพื่ อใช้ใน
การนํ า เสนองานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เช่น คูม
่ อ
ื การติดตัง
่ อ
ื การประกอบ หรือ
้ คูม
คู่มือในการซ่อมบํารุง

Extending
value

Solid Edge 2023 ได้เพิ่ มประสิทธิภาพ
ให้คุณสามารถพั ฒนากระบวนการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้ทุกด้าน ช่วยให้คุณจัดการ
กับความท้าทายที่ซับซ้อนในปัจจุบันด้วย
โซลูชันดิจิทัลอัตโนมัติท่ีปลูกฝังความคิด
สร้างสรรค์ และการทํางานร่วมกัน ด้วย
การควบคุ ม เทคโนโลยี ที่ เ ป็ น นวั ต กรรม
่ งกล และไฟฟ้า
ล่าสุดในการออกแบบเครือ
การจําลองการทํางานเครื่องจักร ผลิตสื่อ
สิง
่ พิ มพ์ การจัดการข้อมูลและการทํางาน
ร่ ว มกั น บนคลาวด์ โ ดยใช้ Solid Edge
ช่วยลดเวลาในการออกสูต
่ ลาดได้อย่างมาก
ให้ความยืดหยุ่นในการผลิตที่มากขึ้น และ
ลดต้นทุนด้วยโซลูชันการทํางานร่วมกัน

Summary
่ งมือใหม่ๆ มากมายเพื่ อให้การออกแบบ
Solid Edge 2023 ได้เพิ่ มเครือ
ผลิตภัณฑ์ของคุณเพิ่ มขีดความสามารถในการสร้าง เชื่อมต่อ และทํางานร่วมกัน
สัมผัสประสบการณ์การทํางานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างทีมและระบบด้วยการ
ปรับปรุงความสามารถในการทํางานร่วมกันแบบใหม่ รูปลักษณ์และความรู้สึกใหม่
เหมาะกับวิธีการทํางานของคุณช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการคลิกคําสั่ง
น้อยลง แต่ทําสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น การปรับปรุงและพั ฒนาเครื่องมือในการสร้าง
Mesh Model เพื่ อนําไปใช้ในงานวิเคราะห์ชน
ิ้ งานก่อนนําไปผลิตจริง ช่วยประหยัด
เวลา และค่าใช้จ่ายในการสร้าง Model ต้นแบบ สามารถสัมผัสประสบการณ์ทั้งหมดได้
จากเรา
Solid Edge 2023 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Siemens Xcelerator ซึ่ง
เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการที่ครอบคลุม และครบวงจร มอบ
แนวทางที่เป็นนวัตกรรมและครอบคลุมในการพั ฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
หลักๆ ตั้งแต่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

Minimum system configuration
• Windows 10 Enterprise or Professional
(64-bit only) version 1809 or later
• Java 8 and above, 64-bit
• 16 GB RAM
• 65K colors

• Screen resolution:
1920 x 1080
• 8.5 GB of disk space
required for installation

Contact Us
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