SPRÁVA
DISTRIBUOVANÝCH DAT
Ukládání, zabezpečování a poskytování
informací, které potřebujete nejvíc

ELEKTRONICKÁ DATA,
KTERÁ ORGANIZACE
VYTVÁŘÍ A POTŘEBUJE,
MAJÍ MNOHO FOREM.
Na nejnižší úrovni jsou typicky data v souborech, jako
jsou dokumenty a tabulky. Pak jsou zde data o datech,
často označovaná jako metadata. Mohou to být čísla dílů,
popisy a autoři. Na nejvyšší úrovni jsou procesní data –
informace o projektu, e-mailové korespondence, dokonce
i 3D data obsažená v souborech CAD, která by mohla být
velmi užitečná, kdyby k nim byl snadný přístup.
Pak následují data, jejichž zaznamenání a opakované
použití je nejnáročnější, což je kategorie, která se nikdy
nesvěřovala elektronickému formátu. Takové údaje bývají
buď na papíře, nebo v hlavách zaměstnanců. Výzva,
které společnosti čelí, je proto zjednodušení a logické
zaznamenání, organizování a sdružování všech těchto dat
napříč odděleními a externími organizacemi.
Typicky se používá systém plánování podnikových zdrojů
(Enterprise Resource Planning, ERP), který uchovává
mnoho firemních dat týkajících se financí, personálu
a skladových položek. Kromě ERP mohou také existovat
oddělené aplikace k pokrytí specifických potřeb oddělení.
Nástroje SOLIDWORKS® Distributed Data Management
(DDM) umí všechna tato data organizovat, takže je k nim
snadný přístup napříč obory a odděleními. Usnadňují
také zaznamenávání neelektronických dat a složitých
elektronických dat, jako jsou 3D tvary.

PORTFOLIO
SPRÁVY
DISTRIBUOVANÝCH
DAT
Portfolio produktů SOLIDWORKS pro DDM se skládá
z aplikací se specifickým účelem, od správy dat
produktů (Product Data Management, PDM), která je
určena pro uživatele CAD, až po pokročilou správu dat
a vyhledávací platformy.

SOLIDWORKS PDM
Centralizuje ukládání uživatelských technických dat a příslušných
souborů s následujícími výhodami:
• Bezpečné úložiště pro rychlé vyhledání informací
• Správa verzí pro malé změny i zásadní revize návrhů, která
pomáhá zabránit ztrátám dat
• Integrované pracovní postupy, které automatizují proces
návrhu a schvalování k dosažení efektivnější kontroly
a vydání konečných návrhů
• Implementace za zlomek času, který vyžadují jiná řešení
pro správu produktových dat
Se softwarem SOLIDWORKS PDM mohou uživatelé značně
zkrátit dobu, kterou stráví vyhledáváním dílů, sestav
a výkresů. Jako součást řešení SOLIDWORKS pro vývoj
výrobků zahrnující návrh, simulaci, kontrolu, technickou
komunikaci, elektrický/elektronický návrh a správu dat
pomáhá software SOLIDWORKS PDM uživatelům opakovaně
používat návrhy a řídit celý vývojový proces.

„SOLIDWORKS PDM nám přinesl téměř okamžitě výhody, protože naše práce trvala
kratší dobu a náš zákazník se mohl těšit ze značné efektivity.“
— Martin Staric, manažer výzkumu a vývoje, J&J Design

SOLIDWORKS MANAGE
SOLIDWORKS Manage je systém pro pokročilou správu dat, který rozšiřuje globální správu souborů a integraci aplikací
poskytovanou softwarem SOLIDWORKS PDM. Má pro DDM zásadní význam díky následujícím schopnostem:

Řízení projektů

Správa položek

SOLIDWORKS Manage poskytuje kritické informace, které
týmům pomáhají zaměřit se na důležité úkoly, a nabízí
přehled kapacity zdrojů pro jejich lepší plánování a využití.

Software SOLIDWORKS Manage sdružuje na jednom místě
všechny součásti nutné pro definici produktu, ať už je představuje CAD model, dokument nebo jen databázová položka.

• Správa fází projektu, harmonogramů a milníků.

• Tvorba, úpravy a srovnávání kusovníků s pomocí položek
a souborů.

• Zobrazení využití zdrojů a kapacit.
• Připojení položek, souborů a soupisy výstupů.
• Využívání úkolů pro uživatele a pracovních výkazů.

• Automatické nebo selektivní vytváření položek pro
konfigurace SOLIDWORKS.
• Práce s kusovníky a čísly položek na
výkresech SOLIDWORKS.

Správa procesů

Řídicí panely a zprávy

SOLIDWORKS Manage organizuje podnikové procesy, automatizuje tvorbu dokumentů a spojuje všechny zainteresované
osoby s novými produkty – od prodeje a marketingu až po
výrobu a podporu.

SOLIDWORKS Manage zajišťuje okamžitý přístup ke kriti
ckým informacím ve snadno použitelném formátu pro lepší
rozhodování.

• Konfigurace stavů a rozhodovacích bodů pro všechny typy
podnikových procesů.
• Připojování dotčených položek a souborů a umožnění ad
hoc schvalovatelů a úkolů pro uživatele.

• Vytváření interaktivních grafických panelů, které zobrazují
kritické informace.
• Konfigurace zpráv podle firemních standardů a jejich
automatické publikování na požádání.

EXALEAD ONEPART

Výhody pro zákazníky

EXALEAD OnePart je aplikace pro podnikové vyhledávání,
která zrychluje opakované používání dílů a využívá dřívější
návrhy, specifikace, standardy, výsledky zkoušek, kalkulace
nákladů a související dokumentaci. To umožňuje technikům
získat rychle přehled o informacích, které jsou skryté někde
v organizaci.

Snížené šíření duplicitních dílů a zvýšení agility vývoje
nových produktů:

®

Klíčové vlastnosti
Možnost vyhledávání dílů, sestav, výkresů, dokumentů
a obrázků ve více než 200 formátech:
• Přístup k mnoha zdrojům dat, včetně souborových
systémů, SOLIDWORKS PDM Professional, ENOVIA
SmarTeam®, ENOVIA Designer® Central a dalších
systémů PDM a ERP a databází
• Fulltextové hledání s automatickým doplňováním dotazu
uživatele; pokročilé vyhledávání a dynamické a disjunktivní
fazetové vyhledávání

• Využívání dřívějších znalostí ke zdokonalování produktů.
• Opakované používání osvědčených a kvalifikovaných
návrhů a dílů.
• Rozhodování na základě dokumentace k dílům.
• Okamžité opakované použití 2D/3D objektů ze
starších dat.
• Využití minulých zapomenutých návrhů k novému účelu.
• Zkrácení náběhu nových projektů.

Zlepšení kvality a snížení rizika
• Zabránění tvorbě duplicitních návrhů a dílů.
• Zamezení zvyšování nákladů na kvalifikaci a výrobu
existujících dílů.

• Dolování 3D mechanických funkcí (lokalizace dílů na
základě otvorů, podložek, drážek a dalších charakteristik)

• Zrychlené zpracování uvolňování a logistiky.

• Zjišťování dílů pomocí podobnosti 3D tvaru

• Rychlá identifikace existujících alternativních dílů.

• Analytický pohled s interaktivními grafy v reálném čase,
umožňující dříve nevídané porozumění datům
• Automatické seskupování totožných souborů
• Uživatelské označování dílů a dokumentů pro jejich snadné
vyhledání a jednoduché pracovní postupy
• Vícejazyčné uživatelské rozhraní – v angličtině,
francouzštině, němčině a japonštině
• Deklarativní, auditovaný bezpečnostní mechanismus,
který zajišťuje, že uživatelé vidí pouze obsah, který jsou
oprávněni vidět

• Snížení nadbytečných zásob a podpory.

Úplný přehled řešení SOLIDWORKS pro navrhování,
simulace, technickou komunikaci a správu dat
najdete na stránce www.solidworks.com/cs.

SOLIDWORKS
MANAGE

SOLIDWORKS
PDM PROFESSIONAL

SOLIDWORKS
PDM STANDARD

Zabezpečený přístup
Správa revizí
Nalezení a opakované použití dat návrhu
Audit činností
Integrované hledání
Pokročilé hledání a oblíbené
Integrovaný náhled eDrawings®
Náhled více dokumentů
Převoditelnost
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Automatizované vytvoření neutrálního souboru
Vlastní konfigurace
Automatizovaný import a export dat
Generátory sériových čísel
Rozptýlené konstrukční týmy
Dálkový přístup
Základní schvalovací proces
Automatizovaný proces schvalování
Upozorňování e-mailem
Řízení projektů
Správa procesů
Správa položek
Úkoly uživatelů
Řídicí panely a zprávy

Naše platforma 3DEXPERIENCE je základem pro
jednotlivé produktové řady, pokrývá 12 odvětví a přináší
širokou nabídku oborově zaměřených řešení.
Platforma 3DEXPERIENCE® společnosti Dassault Systèmes poskytuje firmám
i jednotlivcům virtuální vizi projektů pro udržitelnou inovaci. Její špičková řešení mění
způsob, jímž jsou navrhovány, vyráběny a podporovány nové výrobky. Portfolio
produktů pro spolupráci od společnosti Dassault Systèmes podporuje sociální inovaci
a rozšiřuje možnosti, kterými může virtuální svět zlepšovat svět reálný. Společnost
má přes 220 000 zákazníků ve více než 140 zemích světa a všech průmyslových
odvětvích. Více informací najdete na webových stránkách www.3ds.com/cz-cz.
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