
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.
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Benefits

ช่วยให้การทํางานร่วมกันระหว่าง
ทีม และระบบเป็นไปอย่างราบรื่น

ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย
User Interface ใหม่ ทําให้เข้าถึง
คําสั่งต่างๆ ได่ง่าย และเร็วขึ้น

กําหนดรายละเอียดต่างๆลงบน
โมเดล 3 มิติได้เร็ว และง่ายขึ้นด้วย
การเพ่ิมคําสั่ง Auto dimension

ลดข้อผิดพลาดในการทํางาน
ด้วยการตรวจสอบจาก 
Solid Edge Inspector

ปรับปรุง และพัฒนาในการสร้าง
Mesh Model เพ่ือนําไปใช้ในงาน
วิเคราะห์ชิ้นงานได้ดี และเร็วขึ้น

เข้าถึงความสามารถเพ่ิมเติมจาก
Package มาตรฐาน ในเวลาที่
ต้องการใช้งาน ฟงัก์ชั่น Add-on
ต่างๆ



Solid Edge
SaaS 

Xcelerator Cloud และ Software as a Service (SaaS) ให้การเชื่อมต่อกับ
ระบบคลาวด ์และโอกาสในการสมัครใช้งานซอฟต์แวรร์วมถงึบรกิารตามความตอ้งการ
สามารถใช้ Solid Edge SaaS เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
จดัการตน้ทนุและปรบัขนาดธรุกจิของคุณไดอ้ยา่งงา่ยดายรวมถึงการเขา้ถงึคณุสมบตัิ
พิเศษที่รวมอยู่ในการสมัครสมาชิก SaaS เท่านั้น Solid Edge SaaS ซึ่งรวมถึง 
Xcelerator Share ที่จะมอบซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังแบบเดียวกับ
ที่คุณคาดหวัง รวมถึงฟงัก์ชันการใช้งานใหม่ๆ ที่จะเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี 

Augmented reality หรอื AR คอืการรวม สภาพแวดลอ้มจรงิ กบัแบบจาํลอง 3 มติิ 
เขา้ดว้ยกนัในเวลาเดยีวกนั ไดท้กุที ่ทกุเวลา จาก มอืถอื, เทปเลต็, หรอือปุกรณต์า่งๆ 
และทําให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จําลองนั้นได้



ดว้ย User interface ใหม ่ทําใหข้ัน้ตอน
การทาํงานนอ้ยลง แตไ่ดผ้ลลพัธม์ากข้ึน  
และแถบ Toolbar ใหม่เพ่ือให้เข้าถึง
คําสั่งได้เร็วขึ้น ทําให้การทํางานง่าย
และช่วยลดเวลาในการออกแบบ 
รวมถงึการนาํเครือ่งมอื Synchronous 
Technology ซึ่งเป็นการแก้ไขแบบ 
Non history base ที่ไม่สนใจประวัติ
ในการสร้าง ได้นํามารวมกบั History 
base ไดอ้ยา่งลงตวั

การปรับปรุงการทํางานร่วมกันแบบ
ใหม่จะช่วยให้โปรแกรม Solid Edge 
สามารถทาํงานรว่มโปรแกรมอืน่ๆ ได้
โดยตรง สามารถแชร์ข้อมูลผ่านทาง 
Siemens Xcelerator ไปยงัโปรแกรม 
NX และ Tecnomatix ได้ ซึ่งสามารถ
ออกแบบได้ครบวงจรต้ังแต่ Mechanical 
Design การจําลองการทํางานของ
เครื่องจักร กําหนดนํ้าหนัก (Mass) 
ความเร็ว (Speed) รวมไปถึงแรง
และภาระงานทีจ่ะเกดิขึน้ ขณะท่ีเครือ่งจกัร
ทํางาน การจําลองลําดับการทํางาน
ของระบบ การทํางานร่วมกับระบบ 
Sensor ต่างๆ สามารถเปิดไฟล์ 
SolidWorks, JT, STEP และ Parasolid 
ได้โดยตรง และยังสามารถ Update 
ไฟล์จากต้นแบบได้

User
Interface

Go further with
your design data



Project Name 02

Leverage design and
manufacturing intent

Solid Edge Inspector ชว่ยประหยัด
เวลา และการลงทุนในการผลิตโดย
ลดขอ้ผดิพลาดในการตรวจสอบ โดย
โปรแกรมจะสรา้งขอ้มลูการตรวจสอบ
คุณภาพ และรายงานที่ผู้ใช้สามารถ
ไว้วางใจไดโ้ดยอตัโนมตัใินขณะทีช่ว่ย
ให้สามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่นใน
กระบวนการผลิต

การเพ่ิมความสามารถใหม่ของการทํา 
Product manufacturing information 
(PMI) ด้วย Auto Dimension ใช้
การคลกิเพียงไม่กี่ครั้ง จะได้ขนาด และ
พิกัดความเผื่อ (Tolerance) ลงบน 
Model 3 มิติ ให้เพ่ือให้ดูแบบผลิตง่าย
ขึ้น และนําไปใช้งานในการประกอบชิ้น
งาน และช่วยในการควบคุมการผลิต 

Automatically identify, label and
extract critical design characteristics

ความสามารถใหมท่ีช่ว่ยใหน้าํแบบจาํลอง 
3 มิต ิจาก CAD model ทัว่ไป , ไฟล์
ที่ได้จากการวิเคราะห์ ลดเน้ือวัสดุ 
(Generative design)  หรอื ไฟล์
จาก 3D scanner (Reverse engineering) 
มารวมกนัแลว้วเิคราะหไ์ดเ้ลย โดยไม่ตอ้ง
สรา้ง Model ขึน้ใหม ่รวมถงึฟงัชนั 
Body mesh ทีช่ว่ยในการสรา้ง Mesh 
บนผวิทีม่คีวามซบัซอ้น สามารถ ทาํงาน
ในโหมด Assembly และ Sheet metal ได้

Make the most 
of your mesh



The features you want
when you need them

รูปแบบการให้บริการใหม่ ลูกค้าสามารถ
เลอืกสลับใชง้านฟงักชั์นทีไ่มอ่ยูใ่น Package 
มาตรฐานได ้เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในการ
ใช้งานดา้นตา่งๆโดยใช้บรกิาร Solid Edge 
SaaS เชน่ Generative design , Point 
cloud visualization และ Solid 
Edge electrical routing.

Build the impossible with
new manufacturing capabilities

การกดัหยาบแบบ 5 แกนใน Solid Edge 
CAM Pro ชว่ยใหคุ้ณกดังานไดม้ปีระสทิธิภาพ
มากขึ้นและประหยัดเวลา และเพ่ิมฟงัก์ชัน
ในการกัดงานแบบ 4 แกน การตัดเฉือน
ด้วยไฟฟา้แบบใหม ่(EDM) ชว่ยเพ่ิมความ
สามารถในการสรา้งรปูทรงทีม่คีวามซบัซอ้น
ในการผลิต ด้วยชุดคําสั่งใหม่จะช่วยให้นํา
ไปสู่กระบวนการผลิต ร่วมกับเครื่องจักร
ต่างๆ ได้ ง่ายขึ้น

Create technical
publications faster

Solid Edge 2023 ได้ปรับปรุงให้การทํา 
Technical publications หรอืการทาํคู่มอื 
E-Catalog ให้ง่ายขึ้น ทั้งภาพประกอบ 
ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลด้านเทคนิค ต่างๆ 
รวมถึงการตั้งค่า View ต่างๆ เพ่ือใช้ใน
การนําเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น คู่มอืการตดิตัง้ คูม่อืการประกอบ หรือ 
คู่มือในการซ่อมบํารุง



Solid Edge 2023 ได้เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ให้คุณสามารถพัฒนากระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้ทุกด้าน ช่วยให้คุณจัดการ
กับความท้าทายที่ซับซ้อนในปัจจุบันด้วย
โซลูชันดิจิทัลอัตโนมัติที่ปลูกฝังความคิด
สร้างสรรค์ และการทํางานร่วมกัน ด้วย
การควบคุมเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม
ลา่สดุในการออกแบบเครือ่งกล และไฟฟา้ 
การจําลองการทํางานเครื่องจักร ผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ การจัดการข้อมูลและการทํางาน
ร่วมกันบนคลาวด์โดยใช้ Solid Edge 
ชว่ยลดเวลาในการออกสูต่ลาดไดอ้ยา่งมาก
ให้ความยืดหยุ่นในการผลิตที่มากขึ้น และ
ลดต้นทุนด้วยโซลูชันการทํางานร่วมกัน

Summary
Solid Edge 2023 ได้เพ่ิมเครื่องมือใหม่ๆ มากมายเพ่ือให้การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของคุณเพ่ิมขีดความสามารถในการสร้าง เชื่อมต่อ และทํางานร่วมกัน
สัมผัสประสบการณ์การทํางานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างทีมและระบบด้วยการ
ปรับปรุงความสามารถในการทํางานร่วมกันแบบใหม่ รูปลักษณ์และความรู้สึกใหม่
เหมาะกับวิธีการทํางานของคุณช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการคลิกคําสั่ง
น้อยลง แต่ทําสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือในการสร้าง 
Mesh Model เพ่ือนําไปใช้ในงานวิเคราะห์ชิ้นงานก่อนนําไปผลิตจริง ช่วยประหยัด
เวลา และค่าใช้จ่ายในการสร้าง Model ต้นแบบ สามารถสัมผัสประสบการณ์ทั้งหมดได้
จากเรา

Solid Edge 2023 ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Siemens Xcelerator ซึ่ง
เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการที่ครอบคลุม และครบวงจร มอบ
แนวทางที่เป็นนวัตกรรมและครอบคลุมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
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

Extending
value



Contact Us

w w w . d t e t h a i . c o m


