CO JE NOVÉHO V SOFTWARU SOLIDWORKS 2020 –
SPRÁVA DAT
SOLIDWORKS Product Data Management (PDM)
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VYLEPŠENÉ PROCHÁZENÍ V PROSTŘEDÍ
SOLIDWORKS PDM

Výhody
Rychlejší procházení úložiště

• Můžete procházet projekty PDM, kusovníky, informace „Kde se PDM, protože již nemusíte
používá“ a karty „Obsahuje“, zatímco se asynchronně načítají
data souboru.

čekat na načtení všech dat.

• Potřebné informace se zobrazí ihned, jakmile dosáhnete
požadovaného umístění.
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VYLEPŠENÉ ROZHRANÍ PRO VYHLEDÁVÁNÍ SE
ZDOKONALENÝMI FUNKCEMI
• Rychlé vyhledávání z aplikace Průzkumník Windows bez
nutnosti otevírání dalších oken.

Výhody
Zpřesnění vyhledávání
a rychlejší a snazší nalezení
správných produktových dat.

• Vyhledávání většího počtu proměnných současně pomocí

libovolné kombinace operandů, např. tučně a železo | šroub | měď.
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PODMÍNKY STAVU PODŘÍZENÝCH REFERENCÍ

Výhody

• Definování podmínek na základě stavu bezprostředních

Vytváření přesnějších
produktových pracovních
postupů na základě
vztahu mezi nadřízeným
a podřízeným stavem.

podřízených referencí pro řízení převedení nadřízeného
souboru v softwaru SOLIDWORKS® PDM Professional.

• Zabránění přesunu nadřízeného souboru pracovním postupem,

pokud se podřízené reference neshodují se zadanou podmínkou.
Například nelze přesunout soubor PDF do stavu „schváleno“,
je-li jeho podřízený výkres stále ve stavu „ve vývoji“.
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KARTA KUSOVNÍKU V APLIKACI
SOLIDWORKS PDM WEB2
• Přístup k vypočteným kusovníkům, kusovníku pro svařované
konstrukce, tabulce přířezů a kusovníku SOLIDWORKS
v zobrazení pouze pro čtení v aplikaci SOLIDWORKS PDM
Professional Web2.
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SEZNAM SOUBORŮ KE STAŽENÍ V SOFTWARU
SOLIDWORKS PDM WEB2

Výhody
Zobrazení kusovníku
z jakéhokoli zařízení
s libovolným
uspořádáním obrazovky
za použití technologie
responzivního designu.

Výhody
Úspora času díky přezkoumání,

• Kontrola seznamu souborů ke stažení v softwaru SOLIDWORKS zda soubory obsahují správná
PDM Professional Web2, pokud bylo použito nastavení
„stáhnout s referencemi“.

• Zobrazení seznamu souborů v tabulce, kde lze přizpůsobit
sloupce v uživatelském rozhraní „stáhnout s referencemi“.

data, ještě než spustíte
rozsáhlé stahování.

SOLIDWORKS Manage
Výhody

PLENÁRNÍ WEBOVÝ KLIENT
SOLIDWORKS MANAGE
• Zobrazení a interakce dat souborů v softwaru SOLIDWORKS
PDM pomocí plenárního webového klienta.

• Použití nových modulů Domovská stránka a Projekt.
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INTEGRACE APLIKACE OUTLOOK DO
SOFTWARU SOLIDWORKS MANAGE

Využití plného potenciálu
funkcí klientu pro stolní
počítače v softwaru
SOLIDWORKS PDM a lepší
uživatelské prostředí.

Výhody

• Ukládejte své e-maily z aplikace Microsoft Outlook přímo do
záznamu v softwaru SOLIDWORKS Manage.

• Vytvářejte nové záznamy, jako jsou například Případy, z dat

Snadné začlenění
důležitých dat
z e-mailů přímo do softwaru
SOLIDWORKS Manage.

v e-mailové zprávě.
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PODPROCES V SOLIDWORKS MANAGE

Výhody

• Při odesílání většího počtu záznamů prostřednictvím procesu
• Podproces si uchovává historii nadřízeného procesu.

Zjednodušení pracovních
postupů a zvýšení flexibility
při práci s více dotčenými
položkami v rámci procesu.

SPRÁVA PROJEKTŮ V SOLIDWORKS MANAGE

Výhody

• Vytvářejte síťová schémata a diagramy PERT pomocí

Efektivnější správa projektů
a vytížení uživatelů.

můžete přesunout některé z dotčených položek do jiného
propojeného podprocesu a dosáhnout tak větší flexibility.

vylepšených nástrojů pro tvorbu diagramů.

• Získejte okamžitě přehled o vytížení uživatelů díky novým
nástrojům pro plánování kapacity.
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Výhody

PROHLÍŽEČ SOLIDWORKS MANAGE
DASHBOARD VIEWER
• Můžete průběžně zobrazovat klíčové ovládací panely na
monitorech komunity pomocí nové aplikace prohlížeče
Dashboard Viewer.

• Ovládací panely lze zobrazit na celou obrazovku pro větší

Poskytnutí relevantních
informací všem
zainteresovaným subjektům
ve snadno dostupném
a aktuálním formátu.

přehlednost. Ovládací panely se pravidelně aktualizují.

Naše platforma 3DEXPERIENCE® je základem pro jednotlivé produktové řady, pokrývá 11 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 250 000 zákazníků ve více než
140 zemích světa a všech průmyslových odvětvích. Více informací najdete na webových stránkách www.3ds.com/cz-cz.

Evropa/Střední východ/Afrika

Severní a Jižní Amerika

Dassault Systèmes CZ s.r.o.
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