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Suporte técnico 7D CAD SOLIWORKS
Atendendo as demandas do mercado, a 7D CAD criou os documentos de procedimentos
técnicos para solucionar os problemas mais comuns dos usuários SOLIDWORKS. Os
procedimentos foram criados por uma equipe técnica contando com o suporte de todo o
ecossistema da Dassault Systèmes SOLIDWORKS.
Assim o documento conta com passos simplificados para a melhor solução dos seus
problemas, referências para explicações completas sobre os tipos de questões e o
direcionamento para obter a melhoria contínua e integrada da aplicação das soluções
SOLIDWORKS para sua realidade.
Para o atendimento e soluções em tempo real, nossa equipe de profissionais também
disponibiliza o contato através das plataformas de comunicação que melhor adaptam à
realidade de cada empresa.
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Criar vista SOLIDWORKS PDM
Descrição: Para exibir e gerenciar itens, você precisa estar conectado a um vault do
SOLIDWORKS PDM através de uma pasta local chamada de vista local do vault. O objetivo deste
documento é auxiliar a criação desta vista em seu computador.

Procedimentos:
1. Assistente de criação de vista
Para criar a vista, utilizaremos o assistente de criação e vista. Para acessa-lo você deverá
acessar o seguinte caminho: Iniciar > Todos os Programas > SOLIDWORKS PDM > Configuração
de Vista

2. Utilizando o assistente
No primeiro momento o assistente de criação de vista solicitará a inclusão do nome do
servidor no qual está instalado o SOLIDWORKS PDM Server. Caso o servidor não esteja listado
clique em adicionar e escreva o nome do servidor. As portas de servidor default é 3030. Lembre
de marcar o check box indicado abaixo
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3. Acesso servidor
Assim que conectar ao servidor será necessário inserir um usuário e senha de acesso ao
servidor.

4. Escolha do vault
Em seguida, o usuário deverá escolher vault que deseja criar a vista e o local onde essa
vista será armazenada. A indicação é que essa seja instalada na raiz do HD. Uma vez armazenada,
só será possível a mudança de local fazendo novamente este procedimento.
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5. Finalizando
Nessa fase o usuário deverá certificar as informações e concluir o procedimento.
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