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DriveWorks Pro
O con�gurador descomplicado para PC, mobile ou tablet
Crie configuradores personalizados que qualquer 
pessoa pode u�lizar
O DriveWorks é a solução de venda online e 
automa�zação do design de produtos para que consiga 
responder à crescente procura de produtos 
personalizados, tenha cotações imediatas e faça 
encomendas online. Deste modo simplifica e encurta 
todo o processo de vendas, engenharia e fabrico. O 
DriveWorks Pro transforma a personalização em massa 
numa estratégia de negócios eficaz proporcionando-lhe 
assim uma grande vantagem compe��va. 

Automa�zação de projetos e captura de 
conhecimento
Os negócios seguem regras e procedimentos nas ordens de 
vendas criadas, nos custos de trabalho ou projeto e na 
criação de produtos obedecendo à experiência adquirida, 
limitações dos sistemas e tabelas repletas de dados. 

O SOLIDWORKS automa�za parcialmente os seus 
projetos/modelos ao oferecer a possibilidade de adicionar 
intenções de projeto através de equações, tabelas de 
design e configurações. No entanto, apenas funciona, se 
provisoriamente, souber o que o consumidor vai solicitar e 
quais as possíveis variações.

O DriveWorks Pro permite capturar a experiência e 
conhecimentos dos seus melhores trabalhadores para 
automa�zar os seus processos existentes. U�lizando regras 
de projeto e decisões lógicas, poderá aplicar este 
conhecimento em todo o seu design, produção, vendas e 
es�mação de custos para, sempre que pretender, gerar 
novas e ilimitadas variações dos seus projetos/modelos.

BENEFÍCIOS CHAVE

Crie formulários 
simples online para
configurar, es�mar preços, cotar e automa�zar.

   Capture e reu�lize os seus projetos.

  Incorpore regras de design para minimizar erros e 
os seus custos associados.

   Automa�ze tarefas repe��vas para reduzir o tempo 
de desenvolvimento de projeto quando cria novas 
variantes.

 Liberte os engenheiros proje�stas de tarefas 
repe��vas para que possam concentrar-se em novos 
projetos.

   Crie configuradores de vendas online que qualquer 
pessoa pode u�lizar, onde, quando e em que 
disposi�vo quiser.

  Crie rapidamente propostas de venda, ganhe mais 
oportunidades de negócio, e aumente as suas 
receitas.
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A qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer 
disposi�vo
Sem esforço adicional, quaisquer competências de 
programação web ou de consultoria, transforme o projeto 
de design automa�zado num configurador de produtos 

online. Possibilite aos seus 
clientes e equipas de vendas, 
uma configuração e uma 
pré-visualização dos seus 
produtos em 3D a qualquer 
momento e em qualquer 
disposi�vo.

A regras de design calculam a 
melhor solução, asseguram 

que os produtos podem ser produzidos, e definem preços 
compe��vos e lucra�vos.

Modificações para novas opções de produto, preços, 
promoções e marke�ng colateral podem ser 
instantaneamente atualizadas, para que todos possam ver 
informações atualizadas e precisas a qualquer momento.

DriveWorks Pro Modules
O DriveWorks Pro estrutura-se como um so�ware dividido 
por módulos. Cada um é desenhado para atender a 
necessidades específicas do negócio. Módulos adicionais 
podem ser incorporados como e quando necessitar para 
estender os bene�cios da automa�zação do projeto até aos 
seus engenheiros, equipas de vendas, distribuidores, 
revendedores e clientes.

Pode consultar e experimentar o DriveWorks Pro com o configurador online em www.configuremyproduct.com ou contacte 
o seu revendedor DriveWorks, a ISICOM em www.isicom.pt/solidworks/addin-solidworks/driveworks.

Cada módulo contém folhetos informa�vos disponíveis para download em www.driveworkspro.com.

Par�lhe dados em direto
Ao interligar o DriveWorks 
Pro com os seus sistemas de 
negócio, como CRM, ERP ou 
PDM, é lhe permi�do 
controlar o preço “específico” 
do cliente e definir datas de 
entrega u�lizando fatores 
como a localização geográfica, 
descontos de volume, promoções, stocks, recursos de 
produção disponíveis, recomendações de redução de 
custos, margens, previsões e planeamentos mais precisos. 
Assim aumenta a sa�sfação e a lealdade do cliente.

Fácil Migração
Todos os produtos DriveWorks são escaláveis. Qualquer 
automa�zação de projetos/modelos, criada usando o 
DriveWorks Xpress ou o DriveWorks Solo, pode ser 
importada até ao DriveWorks Pro para uma u�lização 
imediata.

SET UP

ADMINISTRATOR
Prepare e faça a
 gestão do seu 
configurador

LIVE
Crie pedidos de 
específicos num 

browser em qualquer 
disposi�vo

DriveWorks cria todos 
o documentos de

vendas e de
produção 

automa�camente

AUTOPILOT
Produza os ficheiros

 de “output” e 
envie emails

USER
Crie pedidos

 específicos localmente

CONFIGURE AUTOMATIZE RESULTADOS

Desde 2001, o DriveWorks tem ajudado centenas de empresas de todas as dimensões, em 
todos os setores, proporcionando poupanças significa�vas, o�mizações de processos, e  
transformou a forma como estas empresas dirigem os seus negócios. A solução de 
Automa�zação de Projetos/Modelos e de Configurador de Vendas são vendidas e 
suportadas mundialmente pelos melhores revendedores de cada setor.
Visite www.driveworks.co.uk

“O processo de criação do 
design, a submissão de 
documentos e alcançar o 
chão de fábrica passou de 
seis dias para duas horas”

Sukhbir Singh,
Fresno Valves & Cas�ngs
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