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Comunicado de imprensa 

SOLIDReporter para SOLIDWORKS – Ferramenta de gerenciamento de 
projeto e tempo 

3DEXPERIENCE World, Nashville, EUA, 9 de fevereiro de 2020: A Logopress, uma parceira 
de longa data do software SOLIDWORKS

®
, anuncia o lançamento de um novo produto 

complementar chamado SOLIDReporter™, desenvolvido para todos os usuários do 
SOLIDWORKS. O SOLIDReporter™ é um complemento fácil de usar e acessível, projetado 
para funcionar perfeitamente no SOLIDWORKS para automaticamente gravar, monitorar e 
gerenciar tempo, tarefas e projetos. 

O SOLIDReporter gravará automaticamente o tempo gasto no trabalho de peças, montagens ou 
desenhos enquanto alterna automaticamente entre os projetos com base nos critérios definidos 
pelo usuário. Ele também fornece a flexibilidade de criar tarefas personalizadas para acompanhar o 
tempo gasto enquanto trabalha fora do SOLIDWORKS, seja o tempo gasto em reuniões, pausas, na 
fábrica etc. 

O SOLIDReporter ajuda o usuário e o gerente a monitorar seus projetos em tempo real. Ele também 
permite que o usuário e o gerente gerem relatórios analíticos por projeto, tarefa ou período de 
tempo. O SOLIDReporter foi projetado para ser esquecido, sem esquecer o que foi trabalhado no 
SOLIDWORKS. 

O SOLIDReporter automaticamente pára de alocar tempo para um projeto, com base em um 
período de inatividade definido pelo usuário no SOLIDWORKS. O usuário também pode adicionar 
notas, como lembretes, idéias e perguntas ao projeto atualmente ativo, para acompanhá-las 
posteriormente. Além disso, um tempo definido pode ser definido para cada projeto 
individualmente. O SOLIDReporter monitora a quantidade de tempo orçado usado, fornecendo 
alertas nos “milestones” do projeto. 

Ray Proeber, presidente da Accurate Die Design Software, declarou: “As pessoas geralmente são 
levadas em várias direções diferentes e, no final do dia, não querem ter que lembrar em que 
gastaram seu tempo e por quanto tempo gastaram. Normalmente, isso também é apenas um 
palpite e não uma contabilidade precisa do tempo deles. O SOLIDReporter acaba com essa dor de 
cabeça. Em pouco tempo, o SOLIDReporter se tornará uma ferramenta indispensável de 
gerenciamento de tempo e projeto para registrar automaticamente o tempo e gerar relatórios no 
SOLIDWORKS.” 

O SOLIDReporter está disponível para compra em www.SOLIDReporter.com. As compras nos 
Estados Unidos podem ser feitas através do distribuidor norte-americano da Logopress, Accurate 
Die Design Software, Inc., www.DieDesignSoftware.com. 

 

 

Sobre a Logopress, uma empresa AutoForm 
Desde 1989, a Logopress, com sede em Besancon, França, concentra-se principalmente no desenvolvimento 
de software para o desenho de ferramentas para as indústrias de ferramental e estampagem de metais, bem 
como software de abertura de blank relacionado a várias aplicações. A Logopress é líder mundial em 
software de desenho de ferramentas e seu produto Logopress3 alcançou o status SOLIDWORKS Certified 
Gold Partner. Para mais informações sobre os produtos Logopress3, visite o site da empresa: 
www.logopress3.com 
A empresa também desenvolve o produto SOLIDReporter para todos os usuários do SOLIDWORKS em todos 
os setores, incluindo SOLIDReporter SOLO e SOLIDReporter TEAM REPORT. Para mais informações sobre o 
SOLIDReporter, visite o site do produto: www.SOLIDReporter.com 
SOLIDReporter™ é uma marca comercial da AutoForm Engineering GmbH. 
SOLIDWORKS® é uma marca registrada da Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp. 
 

https://www.logopress3.com
http://www.SOLIDReporter.com
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Sobre a AutoForm Engineering GmbH 
A AutoForm oferece soluções de software para as indústrias de ferramental e estamparias para a 
conformação de chapas metálicas para a cadeia de processo inteira. Com mais de 400 funcionários dedicados 
a esta área, a AutoForm é reconhecida como a empresa líder no fornecimento de softwares para 
manufaturabilidade de produtos, cálculo de custos de ferramental e material, desenvolvimento de matrizes e 
otimização virtual do processo. Todas as 20 principais montadoras e a maioria de seus fornecedores 
escolheram o AutoForm como o software de sua preferência. Além de sua sede na Suíça, a AutoForm possui 
escritórios na Alemanha, Holanda, França, Espanha, Itália, República Tcheca, Suécia, EUA, México, Brasil, 
Índia, China, Japão e Coreia. A AutoForm também está presente em outros 13 países através de suas 
representações. Para informações mais detalhadas, visite: www.autoform.com 
 

Sobre a Accurate Die Design Software, Inc. 
Desde 2004, a Accurate Die Design Software, Inc. é a distribuidora norte-americana do Logopress3, um 
software de desenho 3D de ferramentas que roda dentro do SOLIDWORKS. O foco principal da empresa é 
fornecer software para o desenho 3D de ferramentas, treinamento e suporte a empresas dos setores de 
ferramentaria e estampagem de metais, além de softwares de simulação. Em 2020, a Accurate Die Design 
Software se tornou o distribuidor norte-americana da Logopress para o SOLIDReporter. Para mais 
informações, visite o site da empresa: www.DieDesignSoftware.com 
 
 
 
Contato: 
 
Yves Thizy 
General Manager 
Logopress SAS 
Pouilley les Vignes 
França 
 
Telefone: +33 3 81 60 23 60 
E-mail:  yves.thizy@logopress3.com 

 
 
Ray Proeber 
President 
Accurate Die Design Software, Inc. 
Brookfield, WI 
EUA 
 
Telefone: +1 (262) 938-9316 
E-mail: ray.proeber@DieDesignSoftware.com  
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Caso precise de uma imagem em alta resolução, entre em contato conosco. 


