NABÍDKA 3DEXPERIENCE DRAFTSIGHT

SPOJTE SVÉ TÝMY, DATA A PROCESY NA JEDNOM MÍSTĚ V CLOUDU
3DEXPERIENCE® DraftSight® spojuje výkonné CAD řešení DraftSight pro práci s 2D a 3D soubory DWG na
platformě 3DEXPERIENCE, což je cloudové prostředí určené pro vývoj produktů. Využijte robustní nástroje
pro spolupráci a intuitivní správu dat a životního cyklu produktů v cloudu, a to s podporou od vašeho
místního prodejce.
Jelikož jsou všechna data bezpečně uložená na platformě 3DEXPERIENCE, mohou vaše týmy konstruktérů
a technických specialistů přistupovat k výkresům, sdílet je a spravovat kdykoli, odkudkoli a na libovolném
zařízení. Spolupracujte v reálném čase napříč obory, odděleními a celým firemním ekosystémem, včetně
zákazníků, partnerů a dodavatelů. Přidávejte role, které bezchybně spolupracují, a dopřejte si konzistentní
uživatelské prostředí na platformě, kde můžete vytvářet konstrukční návrhy, simulovat a vyrábět produkty
na jednom místě. Využijte zjednodušenou správu licencí s možností monitorování využití, správy uživatelů
a přidělování nebo odebírání licencí z jednoho ovládacího panelu pro správu.

NABÍDKA 3DEXPERIENCE DRAFTSIGHT
OBSAHUJE TYTO ROLE:

Pořádek: Zabezpečená správa dat a řízení životního
cyklu produktů na cloudové platformě.

• 3DEXPERIENCE DraftSight: intuitivní a robustní
řešení DraftSight Premium propojené s platformou
3DEXPERIENCE, které nabízí komplexní podporu pro 2D
a 3D soubory DWG a slouží jako podpora prototypování,
výroby, laserového řezání, 3D tisku a dalších postupů

• Ukládání všech výkresů v centralizovaném
a zabezpečeném umístění a jejich správa bez
jakékoli instalace.

• Collaborative Business Innovator: role na bázi webového
prohlížeče na platformě 3DEXPERIENCE, určená
pro centralizovanou týmovou spolupráci a nabízející
zabezpečené ukládání a sdílení dat, přizpůsobené ovládací
panely, virtuální komunity a další funkce.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
Výkon: Robustní prostředí pro 2D kreslení pro
potřeby vaší výroby a technické komunikace.
• Vytváření, úpravy, zobrazení, popisy, sdílení a tisk 2D
výkresů a objemových 3D modelů a sítí v souborovém
formátu DWG.

• Sledování vydání, změn a trasování dat za účelem
snížení rizika kolidujících úprav díky kontrole revizí.

Spolupráce: Mezioborová spolupráce napříč celým
firemním ekosystémem.
• Rychlé vyhledání příslušných výkresů pomocí klíčových
slov, formátů souborů, atributů a značek.
• Náhledy výkresů. Zoomování, posouvání a popisy výkresů
pomocí vícedotykových gest přímo v prohlížeči.
• Vytváření tzv. dashboardů, což jsou ovládací panely pro
zobrazení dat z různých zdrojů, které můžete přizpůsobit
podle svých potřeb a nastavit si upozornění pro vybrané
typy informací.
• Sdílení nestrukturovaného a strukturovaného obsahu
prostřednictvím streamování aktivit, chatu, videa
a uživatelských komentářů.

• Opakované použití výkresových prvků a bloků
z rozsáhlých knihoven, stejně jako nástrojů pro zvýšení
produktivity, které urychlují tvorbu výkresů.
• Snadný přechod ze 2D CAD nástrojů s důvěrně známým
rozhraním a podpora dat DWG a automatických postupů.

Naše platforma 3DEXPERIENCE® je základem pro jednotlivé produktové řady, pokrývá 11 odvětví
a přináší širokou nabídku oborově zaměřených řešení.
Platforma 3DEXPERIENCE společnosti Dassault Systèmes je urychlovačem lidského pokroku. Poskytujeme firmám i jednotlivcům kolaborativní virtuální
prostředí pro udržitelnou inovaci. Pomocí „virtuálních dvojčat“ reálného světa mohou zákazníci díky platformě a aplikacím 3DEXPERIENCE posouvat
hranice inovace, vzdělávání a výroby.
20 000 zaměstnanců společnosti Dassault Systèmes se stará o zákazníky z více než 270 000 firem všech velikostí a ze všech průmyslových odvětví ve více
než 140 zemích. Více informací najdete na webových stránkách www.3ds.com/cz-cz.
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• Collaborative Industry Innovator: role na bázi webového
prohlížeče na platformě 3DEXPERIENCE, určená k řízení
životního cyklu produktů, obsahující správu vydání,
změnových řízení a sledování dat, 3D vizualizace
a připomínkování DWG souborů, správu úkolů na principu
metody Kanban a další funkce.

• Správa životního cyklu souborů DWG a DXF™,
simulačních modelů a dokumentace napříč obory
a CAD aplikacemi.

