
Съобщение за пресата: Solid Edge сега е на разположение безплатно за всички педагози от 

средните училища 

 
Siemens PLM Software продължава с инвестициите си в образованието, за да отговори на нарастващото 

търсене на специалисти, завършили инженерни специалности. 

 

Плано, Тексас, 14 ноември 2012 г. 

 

Като част от текущата си инвестиция в образованието в областта на науката, технологиите, инженерството и 

математиката , Siemens PLM Software днес обяви безплатна версия на Solid Edge - High School Edition за 3D 

компютърен дизайн (CAD), която сега е на разположение на преподавателите във всички средни училища в 

целия свят. Solid Edge High School Edition е на разположение на преподавателите,  за да запознават  

учениците със същите  техники и инструменти за проектиране на продукти, използвани от производителите 

в световен мащаб. По този начин учениците се насърчават да продължат кариерата си в областта на 

науката, технологиите, инженерството и математиката, за справяне с глобалния недостиг на инженерни 

умения в тези области.  

 

Педагозите могат да изтеглят Solid Edge High School Edition с безплатен 12-месечен учебен лиценз  от  сайта 

на SIEMENS: www.siemens.com/plm/solid-edge-highschool.  

 

"Световната общност на производителите, включително и наши клиенти, се нуждаят от постоянен приток на 

инженерни таланти, който разбират как да използват модерни технологии за  създаване на иновативни 

продукти, за да се отговори на нарастващите изисквания и предизвикателства на пазара", каза Karsten 

Newbury, старши вицепрезидент и генерален мениджър на Mainstream Engineering Software, Siemens PLM 

Software. "Чрез нашия дългосрочен ангажимент към образованието в областта на науката, технологиите, 

инженерството и математиката, ние се надяваме да се погрижим за изобретателите и новаторите на 

бъдещето. Още в гимназията, учениците започват да взимат решения за по-високо образование и 

инженерна кариера.   

 

Solid Edge High School Edition продължава успеха на Student Edition, която дава свободен достъп на всички 

студенти по целия свят на всяко академично ниво. High School Edition сега дава на учители и инструктори 

достъп за използване на Solid Edge както в класната стая, така и в извънкласни проекти. Чрез предоставяне 

на най-новата 3D CAD технология на педагози и ученици, която е лесна за научаване и използване, Siemens 

има за цел да помага на учителите да се увеличи интерес в областта на инженерното проектиране.  

 

Чрез безплатното предлагане на тези академични версии на Solid Edge, Siemens помага за преодоляване на 

продължаващото затягане на училищните бюджети. High School Edition на Solid Edge съдържа уникалната 

синхронна технология на  Siemens PLM Software,  която съчетава скоростта и гъвкавостта на директно 

моделиране с прецизен контрол на управляващите дизайна размери.  Средните училищата имат достъп до 

пълните функционални модули на  Solid Edge за 3D Solid/Surface моделиране, 2D чертане, моделиране с 

метални листове и разширено 3D асемблиране.  Безплатният 12-месечен лиценз  може да бъде подновен 

на годишна база. 

 

За повече информация и достъп до безплатните  уроци и уроците за самообучение, моля посетете 

страницата  Solid Edge educator resource или изтеглете директно High School Edition. 

 

Оригиналната статия на английски език можете да прочетете тук:  

http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/about_us/newsroom/press/press_release.cfm?Component=205

136&ComponentTemplate=822&stc=wwiia420001  

 

Безплатни мултимедийни уроци за самообучение на Български език можете да намерите на първия ON-line 

портал за безплатно CAD\CAM обучение на SpaceCAD ltd. на адрес: http://lms.spacecad.bg. 
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