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Branschspecifi ka utbildningar

När du går en utbildning hos PLM Group så säkerställer vi att  utbildningen är rätt  för dig. Informati onen nedan listar 
utbildningar som vi rekommenderar för att  du ska få ut så mycket av din SolidWorksinstallati on och få skickligheten 
du behöver för konstrukti on av konsumentprodukter. Du lär dig grunderna i att  skapa detaljer, sammanställningar och 
ritningar med SolidWorks och sendan genomgång av komplexa ytmodelleringar. Kursen avslutas med instrukti oner för 
ti llverkning av kabelkonstrukti oner och produktdokumentati on.

  LEVEL 1 - Grundläggande

SolidWorks Grundutbildning (4 dagar)
I SolidWorks Grundutbildning fokuserar vi på de grundläggande funkti onerna i programmet. Du får en god inblick 
i grunderna med att  arbeta med 3D. Vi går igenom SolidWorks tre grundmoduler – part, assembly och drawing. 
Grundutbildningen ger en bra start för våra påbyggnadsutbildningar. Eft eråt kan du självständigt hantera SolidWorks och 
ta fram de underlag som behövs från idé ti ll produkti on.

SolidWorks Sammanställning (2 dagar)
Tidigt i designprocessen är det vikti gt att  analysera sammanställningar, för att  leta eft er kollisioner och på så sätt  
undvika kostsamma felti llverkningar. SolidWorks Sammanställning lär dig hur du kan maximera ditt  användande av 
sammanställningsmöjligheterna. Du kommer börja med att  lära dig hur du skapar sammanställningar genom att  sätt a 
ihop komponenter för att  sedan analysera sammanställningen. Hantering av stora sammanställningar och användbara 
tekniker för framtagning av nya delar i kontext av en sammanställning täcks också in. Eft er denna utbildning är du redo 
för många av de avancerade och specialiserade utbildningarna i SolidWorks.

SolidWorks Detaljmodellering (2 dagar) 
Arbetar du med konsumentprodukter eller komplexa mekaniska former och behöver bra verktyg för avancerade 
former? SolidWorks Detaljmodellering erbjuder många verktyg för att  hjälpa ti ll i konstrukti onen. Utbildningen lär dig att  
bygga komplexa former och du kommer lära dig eff ekti vt arbeta med multi kroppar och solider, svep och loft  och andra 
avancerade möjligheter i SolidWorks. Lekti onerna fokuserar på att  arbeta med solider och täcker detaljerat många av de 
kommandon och möjligheter i detalj. De fl esta övningarna är hämtade från industriliknande applikati oner.



4
dagar

5
dagar

PLM Group Sverige AB 
Stenfalksvägen 2 
331 41 Värnamo 
Tel: +46 370 69 09 50 
info@plmgroup.se 
www.plmgroup.se 

  LEVEL 2 - Avancerad

SolidWorks Avancerad Ytmodellering (2 dagar)
Konstruerar du produkter med komplexa former och behöver kunna använda mer avancerade funkti oner? SolidWorks 
Avancerad Ytmodellering erbjuder många nya verktyg för en anvancerad konstrukti on. Utbildningen lär dig att  bygga 
komplexa former med hjälp av ytmodellering kombinerat med solidmodellering. De fl esta exempel som används är tagna 
från ti llverkare av konsumentprodukter och lekti onerna centreras runt konstrukti on av både solider och ytor. Målet är 
trots allt att  skapa en bra solid!

SolidWorks Simulati on Grundutbildning (3 dagar)
Utbildningen vänder sig ti ll dig som vill skapa bätt re konstrukti oner genom simulering, ti ll exempel spänningar och 
nedböjningar. Med Solidworks Simulati on kan du validera din konstrukti on under konstrukti onsprocessen, vilket sparar 
både ti d och pengar. Utbildningen omfatt ar både grundläggande delar av FEM-beräkningar och analysprocesser.

FÖRUTSÄTTNINGAR:
SolidWorks Premium 
Grundläggande kunskaper i Microsoft  Windows-miljö och helst någon erfarenhet av CAD

Valfri utbildning för erfarna konstruktörer
* Ingår inte i det Branschspecifi ka utbildningsavtalet och måste beställas separat

  LEVEL 3 - Expert 

SolidWorks Composer (3 dagar)
Arbetar du med tekniska illustrati oner och produkti nformati on så är dett a utbildningen för dig. Med SolidWorks 
Composer kan du återanvända din CAD-data och snabbt skapa och uppdatera högkvalitati va grafi ska element av 
din 3D-modell. Dett a hjälper dig synkronisera din process för teknisk dokumentati on med din konstrukti onsprocess 
och kortar ner ti den ti lls din produkt är ute på marknaden. Materialet kan användas i manualer, monterings- och 
installati onsanvisningar, underhållsguider, broschyrer, hemsidor etc. Utbildningen lär dig att  använda SolidWorks 
Composer för att  att  skapa detaljerade bilder, sprängda vyer, animeringar och interakti vt material. För att  gå denna 
utbildning behöver du ingen ti digare CADerfarenhet.

SolidWorks Routi ng Electrical (1 dag)
Solidworks Routi ng Electrical går igenom hur man enkelt producerar kablage och fokuserar på integrati on av elektrisk 
och mekanisk konstrukti on. Utbildningen förklarar hur man skapar, ändrar och hanterar kablage. Allt från de kriti ska 
komponenterna på detaljnivå ti ll undersammanställningar. Genom att  använda SolidWorks Routi ng Electrical kommer du 
automati skt få en mängd användbar informati on att  visa i 2D ritningar för en klarare överblick.

FÖRUTSÄTTNINGAR: 
SolidWorks Simulati on och SolidWorks Composer
Genomfört utbildning på Level 1 och 2




