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ATUALIZAÇÃO DO SOLIDWORKS 

Para fazer a atualização do SOLIDWORKS, tanto para uma nova versão, quanto apara um 

pacote de atualização (Service Pack) existe um procedimento simples para acessa 

Procedimentos: 

1. Verificar Atualizações 

Na barra de ferramenta do SOLIDWORKS vá até a opção Ajuda >Verificar Atualizações. 
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2. Installation Manager 

Ao clicar, você será direcionado para o Installation Manager (IM) e te mostrará as opções 

de versão que você pode atualizar.  

 

 

3. Finalização 

Caso seja necessário, o IM fará os downloads e terminará a instalação do Service Pack 

escolhido. Em seguida será necessário reiniciar a estação de trabalho. 
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REFERÊNCIAS 

Para melhor entendimento do assunto, seguem as referências dos tópicos de ajuda, 

comunidades e demais portais de comunicação oficial da SOLIDWORKS e parceiros. 
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Aprimore os seus procedimentos com os 

treinamentos 7D CAD SOLIDWORKS 

Os Treinamentos e Cursos 7D CAD SOLIDWORKS são os serviços de consultoria e 

aprimoramento profissional desenvolvido pelos profissionais e especialistas da 7D CAD para 

atender as demandas dos clientes e parceiros.  

As soluções desenvolvidas seguem três modelos para melhor adaptar as realidades de 

cada equipe: 

Os Cursos Rápidos SOLIDWORKS foram desenvolvidos pela 7D CAD para oferecer aos 

estudantes e jovens profissionais os requisitos necessários para aplicar a ferramenta de forma 

eficiente em projetos.  

Os Cursos Profissionais SOLIDWORKS foram desenvolvidos pela equipe técnica da 

Dassault Systèmes SOLIDWORKS e complementada pela experiência prática dos profissionais 

da 7D CAD com o objetivo de oferecer os requisitos necessários para aplicar a ferramenta de 

forma eficiente em projetos, através de lições objetivas e exercícios de fixação com o 

acompanhamento de um profissional. 

Os Treinamentos Especializados SOLIDWORKS são um serviço de aprimoramento 

profissional desenvolvido em conjunto com a coordenação das equipes, com o objetivo de 

analisar os projetos e produtos já criados e aperfeiçoar o fluxo de trabalho para a aplicação e 

otimização das ferramentas disponíveis.  

Assim a 7D CAD oferece soluções complementares ao suporte técnico, auxiliando a 

implementação e atualização das soluções SOLIDWORKS. 

 

 


