
 

 SOLIDWORKSדרישות מערכת מחשב לעבודה עם 
 

 דרישות המערכת המפורטות במסמך זה הינן עבור
SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Simulation ,SOLIDWORKS Explorer, eDrawings )כולל גרסאות אקדמיות(

 

 
SOLIDWORKS: 
 
 

 
 דרישת חומרה מינימלית ודההגדרת תחנת עב

Gb8 ומעלה RAM 

5Gb מקום פנוי בדיסק הקשיח ומעלה 

 כרטיס מסך כרטיסי מסך מאושרים

 (CPU)מעבד  it64 B. מומלץ מערכת הפעלה SSE2עם תמיכה ב  AMDאו  אינטל

 מדית התקנה או קישור אינטרנט פס רחב DVDכונן 

 Microsoftמוצרי  

IE 9,10,11 IE 8,9,10,11 IE 8,9,10 Internet Explorer 
2010,2013 2007,2010,2013 2007,2010 Excel  וWord 

 אחר

 ווירוס-אנטי ווירוס מאושרים-אנטי

 .Microsoft Windowsרשת מבוססת 
לא  Windowsו התקני אחסון ברשת לא מבוססי  Novellרשתות מבוססות 

 נתמכים.

 רשת

 סביבות וירטואליות התקני אחסון מאושרים
 אחסוןוהתקני 

 
  

http://www.solidworks.com/hardwareconfig
http://www.solidworks.com/howmuchram
http://www.solidworks.com/hardwareconfig
https://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
https://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-030123.htm
http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-030123.htm
http://www.amd.com/us/products/desktop/processors/Pages/desktop-processors.aspx
https://www.solidworks.com/sw/support/AntiVirus_SW.html
https://www.solidworks.com/sw/support/11168_ENU_HTML.htm
https://www.solidworks.com/sw/support/11168_ENU_HTML.htm
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eDrawings: 
 

 
 
SOLIDWORKS Network License Server: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : Microsoft  מוצרי
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SOLIDWORKS Electrical Server: 

 
 

 הערות:

  מחזור חיי התמיכה שלSOLIDWORKS 

  גרסאותHome Editions  שלWindows אינן נתמכות 

  מערכותApple Macintosh®  עם מערכות הפעלה שלWindows  המשתמשות בBoot Camp .לא נתמכות 

 'Click-To-Run'  בOffice 2010 .אינו נתמך 

  

https://www.solidworks.com/sw/support/solidworks-support.htm?tabshow=2
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 :PDMמערכות לעבודה עם  תשתיתדרישות 

SOLIDWORKS Enterprise PDM  

CAD Editor 

 

 ה מינימליתדרישת חומר 

Gb8 ומעלה RAM 

Gb10 מקום פנוי בדיסק הקשיח ומעלה 

 (CPU)מעבד  AMDאו  אינטלמעבדי 

 Microsoftמוצרי  
2003,2007,2010                  2003,2007,2010,2013               2010,2013 Excel  וWord 

 אחר

 ווירוס-אנטי ווירוס מאושרים-אנטי

 .Microsoft Windowsרשת מבוססת 
 נתמכים. לא Windowsו התקני אחסון ברשת לא מבוססי  Novellרשתות מבוססות 

 רשת

 סביבות וירטואליות התקני אחסון מאושרים
 והתקני אחסון

Contributor and Viewer 

 

 דרישת חומרה מינימלית 

Gb2 ומעלה RAM 

Gb5 מקום פנוי בדיסק הקשיח ומעלה 

 (CPU)מעבד  AMDאו  אינטלמעבדי 

 Microsoftמוצרי  
2003,2007,2010                  2003,2007,2010,2013               2010,2013 Excel  וWord 

 אחר

 ווירוס-אנטי ווירוס מאושרים-אנטי

 .Microsoft Windowsרשת מבוססת 
 לא נתמכים. Windowsו התקני אחסון ברשת לא מבוססי  Novellרשתות מבוססות 

 רשת

 סביבות וירטואליות התקני אחסון מאושרים
 והתקני אחסון

http://www.solidworks.com/howmuchram
http://www.solidworks.com/hardwareconfig
https://www.solidworks.com/sw/support/AntiVirus_SW.html
https://www.solidworks.com/sw/support/11168_ENU_HTML.htm
https://www.solidworks.com/sw/support/11168_ENU_HTML.htm
http://www.solidworks.com/howmuchram
http://www.solidworks.com/hardwareconfig
https://www.solidworks.com/sw/support/AntiVirus_SW.html
https://www.solidworks.com/sw/support/11168_ENU_HTML.htm
https://www.solidworks.com/sw/support/11168_ENU_HTML.htm


 

 5 

 

SOLIDWORKS Enterprise PDM Client – Web 

 

 דרישת חומרה מינימלית 

Gb2 ומעלה RAM 

Gb5 מקום פנוי בדיסק הקשיח ומעלה 

 (CPU)מעבד  AMDאו  אינטלמעבדי 

 Web Browser 
IE 9,10,11 IE 8,9,10 IE 8,9,10 Internet Explorer 

SOLIDWORKS Enterprise PDM Archive Server 

 

 דרישת חומרה מינימלית 

Gb4 ומעלה RAM 

Gb50 מקום פנוי בדיסק הקשיח ומעלה 

 (CPU)מעבד  AMDאו  אינטלמעבדי 

 אחר 

 סביבות וירטואליות התקני אחסון מאושרים
 והתקני אחסון

 

  

http://www.solidworks.com/howmuchram
http://www.solidworks.com/hardwareconfig
http://www.solidworks.com/howmuchram
http://www.solidworks.com/hardwareconfig
https://www.solidworks.com/sw/support/11168_ENU_HTML.htm
https://www.solidworks.com/sw/support/11168_ENU_HTML.htm
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Database Server 

 

 דרישת חומרה מינימלית 

Gb8 ומעלה RAM 

Gb10 מקום פנוי בדיסק הקשיח ומעלה 

 (CPU)מעבד  AMDאו  אינטלמעבדי 

 אחר 

 סביבות וירטואליות התקני אחסון מאושרים
 והתקני אחסון

Web Server 

 

 דרישת חומרה מינימלית 

Gb4 ומעלה RAM 

Gb5 מקום פנוי בדיסק הקשיח ומעלה 

 (CPU)מעבד  AMDאו  אינטלמעבדי 

 אחר 

 סביבות וירטואליות התקני אחסון מאושרים
 והתקני אחסון

 

http://www.solidworks.com/howmuchram
http://www.solidworks.com/hardwareconfig
https://www.solidworks.com/sw/support/11168_ENU_HTML.htm
https://www.solidworks.com/sw/support/11168_ENU_HTML.htm
http://www.solidworks.com/howmuchram
http://www.solidworks.com/hardwareconfig
https://www.solidworks.com/sw/support/11168_ENU_HTML.htm
https://www.solidworks.com/sw/support/11168_ENU_HTML.htm
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Notes:  

 The minimum requirement is the recommended minimum to run the software. 

These recommendations will vary depending on implementation size. 

SOLIDWORKS Corporation cannot guarantee system performance or behaviour 

for installations running on configurations not meeting the minimum 

recommended levels. The hard drive requirements are solely dependent on the 

size of data stored in the system. Therefore, the actual requirements can 

exceed the values stated. 

 It is not recommended to install any instances of other applications on the 

Database or Archive Server. It is recommended these are dedicated machines. 

 To ensure optimum performance, it is not recommended to install anti-virus 
software on the vault computer 

 

SOLIDWORKS Workgroup PDM 

 

SOLIDWORKS Workgroup PDM Client & Viewer 

 

 דרישת חומרה מינימלית 

b2G ומעלה RAM 

Gb5 מקום פנוי בדיסק הקשיח ומעלה 

 (CPU)מעבד  AMDאו  אינטלמעבדי 

 אחר 
IE 9,10,11 IE 8,9,10 IE 8,9,10 Internet Explorer 

 סביבות וירטואליות התקני אחסון מאושרים
 והתקני אחסון

 

  

http://www.solidworks.com/howmuchram
http://www.solidworks.com/hardwareconfig
https://www.solidworks.com/sw/support/11168_ENU_HTML.htm
https://www.solidworks.com/sw/support/11168_ENU_HTML.htm
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SOLIDWORKS Workgroup PDM Vault 

 

 דרישת חומרה מינימלית 

2Gb ומעלה RAM 

Gb50 מקום פנוי בדיסק הקשיח ומעלה 

 (CPU)מעבד  AMDאו  אינטלמעבדי 

 אחר 
Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0 or later Web Server Requirements 

Microsoft Message Queuing (MSMQ), Microsoft Message Queuing 
Triggers 

API Triggers Requirements 

 סביבות וירטואליות התקני אחסון מאושרים
 והתקני אחסון

Notes: 

 SOLIDWORKS Workgroup PDM requirements vary based on number of files, 

size of files, and number of revisions.  

 The Microsoft Indexing Service used to search for vaulted files in SOLIDWORKS 

Workgroup PDM is not supported on 64-bit operating systems unless changes 

are made to the Vault Server operating system. Please refer to SOLIDWORKS 

knowledge base article S-054407 or contact your SOLIDWORKS value added 

reseller (VAR). 

 

  

http://www.solidworks.com/howmuchram
http://www.solidworks.com/hardwareconfig
https://www.solidworks.com/sw/support/11168_ENU_HTML.htm
https://www.solidworks.com/sw/support/11168_ENU_HTML.htm
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 :SOLIDWORKS Composerלעבודה עם  תשתיתדרישות 

 

 SOLIDWORKS Composer: 

 

 

 

 

  



 

 01 

 

SOLIDWORKS Composer Player 

 

Notes: 

 To import SOLIDWORKS files, review the System Requirements for 

SOLIDWORKS.  

 Network connection is required for licensing purposes (excluding 3DVIA 

Composer Player). 

 Software Prerequisites: 3DVIA SOLIDWORKS 32-bit Plug in requires 

SOLIDWORKS 32-bit and 3DVIA SOLIDWORKS 64-bit Plug in requires 

SOLIDWORKS 64-bit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html

