
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  SOLID EDGE 3D จาก SIEMENS 

โปรโมช่ันราคาพเิศษเร่ิมต้น... 

SOLID EDGE 

ST 10 

99,999. - Solid Edge Foundation Node Locked (SE350) 

 

Solid Edge Foundation Floating (SE351) 

 
119,000. - 

ตดิตอ่สอบถามโปรโมช ัน่ไดท้ ีน่ ี ่
บรษิทัดไีซน ์ธรู แอคซลีเีลช ัน่ จ ากดั  โทรศพัท ์: 02-6432035/086-3750193 

Website: www.dtathai.com Facebook: http://www.facebook.com/dtathai 

 

 

• Free Training ไม่จ ำกดัจ ำนวนครัง้ 

• Support onsite เพ่ิม 6 เดือน เมือ่ซ้ือ (SE351, SE290, SE378H) 

  พิเศษสดุ 
!!! 

 

***Solid Edge โปรแกรมออกแบบ 3 มิติจาก Siemens ลิขสิทธ์ิแท้  
  โปรแกรมซือ้ขาดสามารถใช้ทดแทน Solidworks และ Inventor ได้ 
         

    CALL: 02-6432035 

http://www.dtathai.com/


 

 

 
โปรแกรม Solid Edge 

 
Solid Edge 
Foundation Node 

Locked (SE350) 

 
Solid Edge 
Foundation 

Floating (SE351) 

 
Solid Edge Classic 
Floating (SE290) 

 
Solid Edge 
Premium Floating 

with Teamcenter 
(SE378H) 

 
การท างานของโปรแกรมอยา่งยอ่ 

 
เหมาะส าหรบัผูเ้นน้งาน
ออกแบบท ัว่ไปทีม่ ี

เครือ่งมอืทีจ่ าเป็นมาให้

ครบ (CAD) ส าหรบั
ตดิต ัง้และใชง้านใน
เครือ่งคอมเครือ่งเดยีว 

 
เหมาะส าหรบัผูเ้นน้งาน
ออกแบบท ัว่ไปทีม่ ี

เครือ่งมอืทีจ่ าเป็นมาให้

ครบ (CAD) ส าหรบั
การแชรโ์ปรแกรมใช้

ในคอมพวิเตอรห์ลาย
เครือ่งในระบบ

เครอืขา่ย 

 
เหมาะส าหรบัผูเ้นน้งาน

ออกแบบท ัว่ไปที่
ตอ้งการ เครือ่งมอื

อ านวยความสะดวกใน
การท างานมากขึน้ 
(CAD+basic CAE) 

 
เนน้ผูใ้ชง้านทีต่อ้งการ
ท างานออกแบบเฉพาะ
ทางทีเ่พิม่มากขึน้

พรอ้มกบัความสามารถ
ในการวเิคราะห์
ทางดา้นวศิวกรรม  

(CAD+CAE) 

ความสามารถของโปรแกรม         

ความสามารถดา้นการออกแบบ (CAD)         

Part design  กลุม่ค าส ัง่ออกแบบชิน้งาน 3D และ Sketch  X   X   X   X  

Synchronous Technology  เทคโนโลยกีารออกแบบทีช่ว่ยลดข ัน้ตอนการ
ท างาน แกไ้ขและใหข้นาดชิน้งานไดโ้ดยตรงโดยไมต่อ้งม ีpart history เป็น

ลขิสทิธิเ์ฉพาะของ Siemens 

 X   X   X   X  

Surface design กลุม่ค าส ัง่ดา้นการสรา้งพืน้ผวิและรปูทรงซบัซอ้น  X   X   X   X  

Assembly design  กลุม่ค าส ัง่ดา้นการประกอบชิน้งาน  X   X   X   X  

Exploded Assemblies  กลุม่ค าส ัง่ในการแยกชิน้งาน Assembly   X   X   X   X  

Assembly Animation กลุม่ค าส ัง่ในการสรา้งภาพเคลือ่นไหว  X   X   X   X  

Motion Simulation กลุม่ค าส ัง่ในการก าหนดความสมัพนัธข์องชิน้งานทีม่ ี
การเคลือ่นที ่และการก าหนดตน้ก าลงั เพือ่ใหช้ิน้งานทีเ่กีย่วขอ้งมกีาร
เคลือ่นที ่

 X   X   X   X  

Frame Design and Weldments กลุม่ค าส ัง่ชว่ยออกแบบโครงสรา้งและ
รอยเชือ่ม 

 X   X   X   X  

Drafting  การสรา้งแบบสองมติ ิจากขอ้มลูสามมติ ิ  X   X   X   X  

Sheet Metal design  กลุม่ค าส ัง่การออกแบบงานโลหะแผน่  X   X   X   X  

Engineering reference  เครือ่งมอืในการสรา้งชิน้สว่นมาตรฐานทางเคลือ่
งกล เชน่ เฟืองเกยีร ์สายพาน  เพลา สปรงิ ลูกเบีย้ว เป็นตน้ 

     X   X  

Photo realistic rendering  กลุม่ค าส ัง่ในการสรา้งภาพเสมอืนจรงิ โดย

โปรแกรม Key Shot 

     X   X  

Machinery library (คลงัขอ้มลูชิน่สว่น  Fastener ชนดิตา่งๆ เชน่ Bolts , 

Nuts, Watchers เป็นตน้) 

     X   X  

Wire harness design  (เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการออกแบบระบบการเดนิ

สายไฟ) 

       X  

Pipes and Tubes (เครือ่งมอืใชใ้นการออกแบบกระบบการเดนิทอ่)        X  

        ความสามารถดา้นการวเิคราะหท์างวศิวกรรม (CAE)         

Simulation Express ความสามารถในดา้นการวเิคราะหท์างวศิวกรรม 
(CAE)  โดยสามารถวเิคราะหไ์ด ้ในระดบั ชิน้งานเดีย่ว (single part) เชน่ 
การวเิคราะหด์า้นโครงสรา้ง (Structure) วเิคราะหก์ารส ัน่สะเทอืน 
(Vibration ) โดยใช ้ตวัค านวณทีม่ชี ือ่เสยีง NX Nastran 

     X   X  

Simulation ความสามารถในดา้นการวเิคราะหท์างวศิวกรรม (CAE) ใน
ระดบัชิน้งานประกอบหลายชิน้ (assembly parts) เชน่ การวเิคราะหด์า้น

โครงสรา้ง (Structure) การวเิคราะห ์ดา้นความรอ้น (Thermal) การ
วเิคราะหก์ารส ัน่สะเทอืน (Vibration ) โดยใช ้ตวัค านวณทีม่ชี ือ่เสยีง NX 
Nastran 

       X  

ความสามารถในการรบัไฟล ์Translator         

NX, Pro-E, AutoCAD, Solid Works, Inventor, STEP, IGES, JT, ACIS, 
Parasolid 

 X   X   X   X  

                  Team center feature         

Teamcenter Auther (TC10101) and Teamcenter Intregation for 
Solid Edge (TC375F) 

       X  

Network license (Floating)         

สามารถตดิต ัง้ license ที ่server และเรยีกท างานจากเครือ่งคอมพวิเตอรท์ ี่
อยูใ่น network เดยีวกนั พรอ้มกนัตามจ านวน license ทีซ่ ือ้ 

   X   X   X  

การรบัประกนั update software new version 1 year free of charge 1 year free of charge 1 year free of charge 1 year free of charge 

การอบรม ไม่จ ำกัดจ ำนวนใน
ระยะเวลำบรกิำรหลังกำร
ขำย 1 ปี 

ไม่จ ำกัดจ ำนวนใน
ระยะเวลำบรกิำรหลังกำร
ขำย 1.5 ปี 

ไม่จ ำกัดจ ำนวนใน
ระยะเวลำบรกิำรหลังกำร
ขำย 1.5 ปี 

ไม่จ ำกัดจ ำนวนใน
ระยะเวลำบรกิำรหลังกำร
ขำย 1.5 ปี 

การบรกิารหลงัการขาย All Free of charge for 
1 year (Phone call, 

Email, Remote and 
Onsite) 

All Free of charge for 
1.5 year (Phone call, 

Email, Remote and 
Onsite) 

All Free of charge for 
1.5 year (Phone call, 

Email, Remote and 
Onsite) 

All Free of charge for 
1.5 year (Phone call, 

Email, Remote and 
Onsite) 

SOLID EDGE 

ตดิตอ่สอบถามโปรโมช ัน่ไดท้ ีน่ ี ่
บรษิทัดไีซน ์ธรู แอคซลีเีลช ัน่ จ ากดั  โทรศพัท ์: 02-6432035-6/086-3750193 

Website: www.dtathai.com Facebook: http://www.facebook.com/dtathai 
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