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● KÄYTTÖÖNOTTO
CAD-sovelluksen hankinta, käyttöönotto ja koulutus luovat pohjan yrityksen toimivalle ja tehokkaalle
suunnittelu- ja tuotekehitystoiminnalle. Käyttöönottopalvelulla...
● Varmistetaan laitteiden sopivuus
● Perusasetukset kuntoon
● Dokumenttipohjat kuntoon
● Hienosäädetään käyttöliittymä
● Dokumentoidaan lähtötilanne, ohjeistetaan, koulutetaan
● KOULUTUS ja TUTOROINTI, meillä tai asiakkaan luona
Harva oppii 3D-CAD-ammattilaiseksi omin päin. Kaikki hyöty irti SOLIDWORKistä...
● Perus- ja jatkokoulutuksella
● Uudet ominaisuudet- ja tehokäyttäjäkoulutuksella

Luokkakoulutukset
yhteistyönä, katso
kurssikalenteri
klikkaamalla logoa:

● Räätälöidyllä koulutuksella
● Henkilökohtaisella edullisella ON SITE-tutoroinnilla
● SOLIDWORKS-lisäsovellukset
Tylsät toistuvat työvaiheet automaattisiksi…Visual Basic .NET, VBA (Excel tms.), SOLIDWORKS-makrot…
● Lisäsovellukset, makrot, kts. lisää www.sloworks.fi/shop
● Parametriset ”suunnitteluautomaatit”
● SUUNNITTELU ja TUOTEKEHITYS
● Kalusteet, erityisesti julkisiin tiloihin
● Tuolit, pöydät, kaapit, sohvat…
● Auditoriot
● Kone- ja mekaniikkasuunnittelu yms.
…ideointi, työpiirustukset, 3D-mallit, ohutlevyjen
levityskuvat, visualisoinnit…

orks Ky | Y-tunnus 2320510-5 | Email: markku@sloworks.fi | tel./WhatsApp. 040 7002852

orks - palvelut
● PROTOMALLIT
● Oma puupaja, metalliosat yhteistyökumppaneitten kautta
● CNC
● puut, muovit, alumiini, kupari, messinki, noin 400x600x80mm työalue
● 3D-TULOSTEET
Ÿ Edulliset ja nopeat pienois/hahmo/protomallit
Ÿ Yksittäisen kappaleen maksimikoko 275x230x210 mm, materiaaleina ABS ja PLA eri värisinä (PLA on
kompostoituva tärkkelyspohjainen muovi)
● KOTISIVUT
● Esim. ilmaisilla sisällöntuotantopaketeilla (Content Management System) toteutetut sivut yms;
Wordpress, Joomla, phpBB
● Asennukset, päivitykset
● Nopea sivujen päivitys kenen tahansa toimesta mistä tahansa lyhyen perehdytyksen jälkeen
● Palveluntarjoajan valinta tarpeitten mukaan
● IT-APU
● Windows-ympäristön laite/sovellusasennukset, päivitykset yms.
● Hyvin monet asiat voidaan tehdä ilmaisten sovellusten avulla, etsitään sopiva
● Pienet tutoroinnit, ohjeet, taittotyöt yms.

SOLIDWORKS, käytössä vuodesta -98, koulutusta vuodesta -01,
sertifioitu käyttäjä/yhteistyökumppani. ArchiCAD, Rhinoceros, Draftsight
Visual Basic .Net, VBA
SolidWorks Enterprise PDM, SolidWorks Workgroup
PDM, SAP, SmarTeam, CustomWorks, CustomTools, SWit
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”Chuangtse: Oli kerran mies joka ei halunnut nähdä jalanjälkiään eikä varjoaan. Hän päätti paeta
niitä ja lähti juoksuun. Mutta sitä mukaa kun hän juoksi jalanjälkiä tuli lisää ja varjo pysytteli
helposti hänen kintereillään. Hän luuli juoksevansa liian hitaasti ja juoksi yhä nopeammin,
pysähtymättä, kunnes hän lopulta lyyhistyi uupuneena maahan ja kuoli. Jos hän olisi jäänyt
paikoilleen, jalanjälkiä ei olisi tullut. Jos hän olisi levännyt varjossa, hänen varjonsa olisi
kadonnut.”

Kirjasta Nalle Puh ja Tao, kappaleesta ”Kireinen Meno”
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