UPRAVLJANJE
RAZPRŠENIH PODATKOV
Shranjevanje, zaščita in vzdrževanje
informacij, ki jih najbolj potrebujete

ELEKTRONSKI PODATKI,
KI JIH ORGANIZACIJA
USTVARJA IN POTREBUJE
ZA DOSTOP, SE KAŽEJO V
RAZLIČNIH OBLIKAH.
Na najnižji ravni so tipični podatki o datotekah, kot so
dokumenti in preglednice. Nato so podatki o podatkih,
pogosto označeni kot metapodatki. To so lahko številke
kosov, opisi in avtorji. Na vrhu so obdelani podatki projektne informacije, e-poštne korespondence, tudi 3D
podatki, ki jih vsebujejo CAD datoteke, ki bi lahko bili zelo
uporabni, če bi lahko do njih enostavno dostopali.
Nato so najzahtevnejši podatki za zajemanje in ponovno
uporabo, torej tisti, ki niso bili nikoli prenešeni v elektronsko
obliko. Nahajajo se na papirju ali v mislih zaposlenih. Zato
ostaja izziv, s katerim se soočajo organizacije, in sicer kako
preprosto in logično zajeti, organizirati in združiti vse te
podatke po oddelkih in zunanjih organizacijah.
Običajno obstaja centralni sistem za planiranje virov
(ERP), ki vsebuje veliko podatkov o organizaciji glede
njihovih financ, osebja in enot za skladiščenje (SKU).
Poleg ERP lahko obstajajo tudi ločene aplikaciije za
obravnavo specifičnih oddelčnih potreb.
SOLIDWORKS® Distributed Data Management (DDM)
- orodja za upravljanje razpršenih podatkov - lahko
organizirajo vse te podatke, zato je do njih možno
enostavno dostopati preko različnih področij in oddelkov.
Prav tako olajšajo zajemanje neelektronskih podatkov in
zapletenih elektronskih podatkov, kot so 3D oblike.

PORTFELJ
UPRAVLJANJA Z
RAZPRŠENIMI
PODATKI

Portfelj SOLIDWORKS produktov za upravljanje
razpršenih podatkov (DDM) je sestavljen iz namenskih
aplikacij preprostega upravljanja s podatki o izdelkih
(PDM), namenjenih za CAD uporabnike, do naprednih
podatkovnih in iskalnih platform.

SOLIDWORKS PDM
Centralizira shranjevanje inženirskih podatkov uporabnikov in
z njimi povezanih datotek, ki prinašajo naslednje koristi:
• Varno shranjevanje za hitro iskanje podatkov.
• Nadzor nad različicami za manjše in večje spremembe, ki
preprečujejo izgubo podatkov.
• Integrirani delovni tokovi, ki avtomatizirajo proces
načrtovanja in odobritve za učinkovitejšo pregledovanje in
izdajo končnih izdelkov.
• Uvedba/implementacija v delčku časa, ki ga običajno
zahtevajo druge rešitve za upravljanje podatkov.
Z orodjem SOLIDWORKS PDM lahko uporabniki znatno
zmanjšajo čas, ki ga porabijo za iskanje kosov, sestavov in risb.
SOLIDWORKS PDM bo v okviru rešitve SOLIDWORKS Proces od
načrtovanja do proizvodnje, ki zajema načrtovanje, simulacijo,
inšpekcijske preglede, tehnično komunikacijo, električno /
elektronsko načrtovanje in upravljanje podatkov, pomagal
uporabnikom pri ponovni uporabi načrtov in upravljanju
celotnega procesa razvoja izdelka.

“Od SOLIDWORKS PDMa smo imeli skoraj takojšnje koristi, ker naše delo traja manj časa
in naša stranka uživa precejšnjo učinkovitost v ozadju.”
— Martin Staric, R&D Manager, J&J Design

SOLIDWORKS MANAGE
SOLIDWORKS Manage je napreden sistem upravljanja podatkov, ki povečuje globalno povezovanje med aplikacijami in
upravljanjem datotek, ki jih omogoča SOLIDWORKS PDM. Upravljanje razpršenih podatkov (DDM) je bistvenega pomena na
naslednje načine:

Upravljanje projektov

Upravljanje artiklov

SOLIDWORKS Manage nudi odločilne informacije, s pomočjo
katerih se ekipe osredotočajo na pomembne naloge. Ponuja
pregled nad zmogljivostjo virov za boljše planiranje in uporabo:

SOLIDWORKS Manage na enem mestu združuje vse
komponente, ki so potrebne za opredelitev izdelka, bodisi
predstavljenega s CAD modelom, dokumentom ali samo z
bazo podatkov.

• Upravljajte faze projekta, časovnice in mejnike.
• Imejte vpogled v uporabo virov in njihovo zmogljivost.
• Priložite artikle, datoteke in rezultate.
• Izkoristite opravila in časovnico uporabnika za sledenje
napredku.

• Z uporabo artiklov in datotek ustvarite, urejajte in primerjajte
kosovnice (BOM).
• Samodejno ali selektivno ustvarite artikle za SOLIDWORKS
konfiguracije.
• Upravljajte kosovnice (BOM) SOLIDWORKS risb in številke
artiklov.

Upravljanje procesov

Nadzorne plošče in poročila

SOLIDWORKS Manage pospeši poslovne procese, avtomatizira
kreiranje dokumentov in združi vse zainteresirane strani z
novimi izdelki, od prodaje in trženja do proizvodnje in podpore.

SOLIDWORKS Manage omogoča boljše odločanje preko
hitrega dostopa do ključnih informacij v uporabniku prijaznem
formatu.

• Konfigurirajte stanje in točke odločitve za vse vrste poslovnih
procesov.

• Ustvarite interaktivne grafične nadzorne plošče za prikaz
pomembnih informacij.

• Priložite spremenjene artikle in datoteke ter omogočite ad
hoc odobritve in uporabniška opravila.

• Konfigurirajte poročila skladno s standardi podjetja in jih
objavite samodejno ali na zahtevo.

EXALEAD ONEPART
EXALEAD OnePart je poslovna aplikacija za preiskovanje lastne
baze CAD podatkov v podjetjih. Pospešuje ponovno uporabo
kosov ter izkorišča pretekle načrte, specifikacije, standarde,
rezultate testiranja, stroške in vso povezano dokumentacijo.
To omogoča inženirjem hiter vpogled v informacije, ki so
skrite kjerkoli v organizaciji.

Koristi za stranke:

Ključne zmogljivosti:

• Sprejemajte odločitve na podlagi dokumentacije o kosih.

Iskanje kosov, sestavov, risb, dokumentov in slik v več kot 200
formatih:

• Takoj ponovno uporabite obstoječe 2D/3D podatke.

• Dostop do več virov podatkov, vključno s sistemskimi
datotekami SOLIDWORKS PDM Professional, ENOVIA
SmarTeam®, ENOVIA Designer® Central in ostalimi PDM
in ERP podatkovnimi bazami.
• Iskanje celotnega besedila s samodejnim dokončanjem
poizvedb uporabnika; napredno iskanje; dinamično in
nepovezano iskanje.
• Rudarjenje 3D mehanskih gradnikov (lociranje kosov na
podlagi lukenj, zarez in drugih značilnosti).

Zmanjšajte hitro širjenje podvojenih kosov ter povečajte
prizadevanje za razvoj novih izdelkov:
• Izkoristite predhodno znanje za izboljšanje izdelkov.
• Ponovno uporabite preverjene in odobrene načrte in kose.

• Ponovno uporabite skrite načrte v drugi obliki.
• Pospešite čas za nove projekte.

Izboljšajte kakovost in zmanjšajte tveganje
• Izognite se ustvarjanju podvojenih načrtov in kosov.
• Izognite se povečanju stroškov pri določanju ter izdelavi
obstoječih kosov.
• Pospešite postopek sprostitve izdelka in logistike.
• Zmanjšajte odvečno zalogo in podporo.

• Odkrivanje kosov na osnovi podobnosti 3D oblik.

• Hitro prepoznajte obstoječe alternativne kose.

• Analitični prikaz z grafikoni, na katere lahko klikamo v
realnem času, kar omogoča neverjeten vpogled v podatke.

Oglejte si celoten nabor SOLIDWORKS programske
opreme za načrtovanje, simulacije, tehnično
komunikacijo in upravljanje s podatki na www.
solidworld.si/resitve/solidworks/novosti-2018.

• Samodejno združevanje identičnih datotek.
• Uporabniško označevanje kosov in dokumentov za
enostavnejše iskanje in lažji potek dela.
• Varnostni mehanizmi pregledovanja in potrjevanja, ki
zagotavljajo, da uporabniki vidijo samo vsebino, ki jo imajo
pravico videti.

Za več informacij o SOLIDWORKS rešitvah, obiščite
www.solidworld.si/resitve/solidworks.

SOLIDWORKS
MANAGE

SOLIDWORKS
PDM PROFESSIONAL

SOLIDWORKS
PDM STANDARD

Varen dostop
Nadzor revizij
Iskanje in ponovna raba podatkov
Revizijska sled
Integrirano iskanje
Napredno iskanje in priljubljeno
Integriran predogled edrawings
Predogled več dokumentov
Razširljivost sistema
Samodejno ustvar. nevtral. datotek
Konfiguracija po meri
Samodejni uvoz in izvoz podatkov
Generator serijskih številk
Razpršene načrtovalske ekipe
Oddaljen dostop
Osnovni postopek potrjevanja
Samodejni postopek potrjevanja
E-poštna obvestila
Upravljanje projektov
Upravljanje procesov
Upravljanje artiklov
Uporabniška opravila
Nadzorne plošče in poročila

Platforma 3DEXPERIENCE® podpira naše aplikacije,
ki služijo 12 industrijam in ponuja bogat portfelj
izkušenj v industrijskih rešitvah.
Dassault Systèmes je 3DEXPERIENCE® podjetje, ki podjetjem in ljudem
zagotavlja virtualna okolja za predstavo trajnostnih inovacij. Njene vodilne rešitve
preoblikujejo način načrtovanja, izdelave in podpore izdelkov. Povezovalne rešitve
Dassault Systèmes spodbujajo socialne inovacije in povečujejo možnosti, da virtualni
svet izboljša realni svet. Skupina prinaša vrednost več kot 220.000 strankam v
vseh panogah v več kot 140 državah. Za več informacij obiščite www.3ds.com.

Pooblaščeni zastopnik v Sloveniji:
3D advanced solutions
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