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oparty na prostym mechanizmie Wstaw / Zamień, 
umożliwiającym skrócenie czasu pracy 
przy zachowaniu dużej swobody modelowania. 
Wyposażony w bibliotekę komponentów. 

pozwala na błyskawiczne automatyczne 
generowanie dokumentacji płaskiej mebli. 
Jednym kliknięciem tworzymy rysunki podzespołów
z danymi niezbędnymi do produkcji.

generuje wszystkie dane niezbędne do produkcji mebli, 
które następnie można wyeksportować do systemów 
ERP oraz PDM. Pozwala na przygotowanie kosztorysów, 
dodatkowo wyposażony w funkcję ułatwiającą paczkowanie.

umożliwia szybkie generowanie programów 
i przygotowywanie rozkrojów w NESTINGWORKS.

WOODEXPERT to intuicyjne oprogramowanie CAD 3D
do wygodnego projektowania mebli, szybkiego generowania 
dokumentacji 2D, kosztorysów i dokumentacji okołoprodukcyjnej.
W prosty i przyjazny sposób prowadzi użytkownika przez cały
proces projektowania i przygotowania produkcji mebli. 



WSPOMAGANE NADAWANIE MATERIAŁÓW NOŚNYCH I WYKOŃCZENIOWYCH
Umożliwia szybkie nadanie materiałów do pożądanych elementów według schematu 
określonego przez użytkownika.

OTWOROWANIE POD ŁĄCZNIKI 
Operacja „Wykonaj obróbki” transferuje obróbki okuć i akcesoriów na otworowanie 
w płycie. Zmiana wymiarów lub konfiguracji obróbki transferuje je na model.

REDUKCJA KOSZTÓW 
Skrócenie czasu pracy i ograniczenie błędów pojawiających się na produkcji wpływają na obniżenie 
kosztów działalności naszych Klientów, przyczyniając się tym samym do umacniania ich pozycji rynkowej.

INTELIGENTNE WSTAWIANIE KOMPONENTÓW Z PODGLĄDEM OPENGL
Pozwala na szybkie prototypowanie i łatwą edycję wstawianego komponentu. 
Funkcja wspomagana podglądem OpenGL zapewnia precyzyjne modelowanie.

LEGENDA MATERIAŁOWA Z WARIANTAMI
W programie WOODEXPERT możesz tworzyć legendy materiałowe oraz
rozbudowywać je o kolejne warianty kolorystyczne.

WYKRYWANIE KOLIZJI TECHNOLOGICZNYCH
Program pozwala na wykrywanie kolizji pomiędzy elementami złożenia oraz dzieli je 
na kategorie w celu uniknięcia błędów produkcyjnych.

NADAWANIE NADDATKÓW Z PODGLĄDEM
Daje możliwość sterowania naddatkami technologicznymi materiałów nośnych 
i wykończeniowych oraz kątem usłojenia.

INTEGRACJA Z ERP
Oprogramowanie zostało stworzone z myślą o Industry 4.0. Doskonale wpisuje się w ideę integracji 
inteligentnych maszyn, systemów i procesów. Struktura tworzonych plików / danych pozwala w łatwy 
sposób integrować je z systemami ERP / PDM.

Dlaczego WOODEXPERT?

O czym jeszcze warto wspomnieć?

WOODEXPERT daje Ci wiele funkcjonalności, m.in.:
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G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków
SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.

WOODEXPERT jest intuicyjnym oprogramowaniem CAD 3D stworzonym z myślą o producentach mebli. 
Jego zadaniem jest skrócenie czasu pracy, wyeliminowanie błędów w projektach i na produkcji, a tym 
samym redukcja kosztów działalności. W prosty i przyjazny sposób prowadzi użytkownika przez cały 
proces projektowania mebli oraz przygotowania ich produkcji. W pełni kompatybilny ze środowiskiem 
SOLIDWORKS stanowi idealne narzędzie pracy dla każdego konstruktora mebli.

SOLIDEXPERT to blisko 100-osobowy zespół specjalizujący się w dostarczaniu rozwiązań 
CAD / CAM / PDM / ERP dla grupy ponad 3000 Klientów. Współpracujemy z uczelniami i placówkami 
naukowymi, świadczymy usługi z zakresu robotyzacji oraz obróbki CNC, posiadamy centra szkoleniowe 
w całej Polsce. Jesteśmy producentem wielu autorskich rozwiązań, w tym intuicyjnego oprogramowania 
do projektowania mebli i przygotowania ich produkcji - WOODEXPERT. Analizujemy, doradzamy, wdrażamy.
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