NOWE FUNKCJE W OPROGRAMOWANIU
SOLIDWORKS® 2022 — ZARZĄDZANIE DANYMI
SOLIDWORKS PDM
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Usprawnienia narzędzia eDrawings Viewer

Korzyści

• Dostęp do wszystkich funkcji eDrawings® z poziomu
Eksploratora plików Microsoft®.

Znaczna oszczędność czasu
podczas przeglądania
plików SOLIDWORKS.

• Przełączanie z obrazu bitmapowego na model eDrawings
3D za pomocą nowego przycisku Załaduj podgląd.
• Korzystanie z ikony uwag, która wskazuje, czy dla
danego pliku dostępne są adnotacje.
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Integracja z wyszukiwaniem EXALEAD OnePart Search
• Komponenty EXALEAD® OnePart można znajdować
bezpośrednio z poziomu SOLIDWORKS PDM.
• Zatwierdzone komponenty biblioteki można pobierać
i umieszczać w projektach 3D.
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Komponenty preferowanych
producentów można szybko
wyszukać i dodać do
swoich projektów.

Szybki dostęp do powiązanych rysunków

Korzyści

• Łatwiejsze znajdowanie i otwieranie powiązanych
rysunków przy użyciu nowej ikony Otwórz rysunek
w Okienku zadań SOLIDWORKS.
• Dostęp do aktywnego modelu oraz obiektów wybranych
jest teraz możliwy poprzez drzewo komponentów.

Powiązane rysunki 2D
można ładować jednym
kliknięciem i upewnić się,
że są one odpowiednio
aktualizowane.

Ulepszenie układu karty danych Web2

Korzyści

• Układ karty danych dla klientów przeglądarkowych
można skonfigurować za pomocą narzędzia
administracyjnego.

Zmiana kolejności układu
informacji pozwala uzyskać
szybki dostęp do najbardziej
popularnych treści.

• Zapewniona spójność sposobu prezentowania
zmiennych pomiędzy klientami typu thin
(przeglądarka internetowa) i thick (Windows Explorer).
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Korzyści

Obsługa dodatkowych formatów plików za
pomocą Web2
• W przeglądarce eDrawings Viewer podczas korzystania
z narzędzia SOLIDWORKS PDM Web2 jest dostępna
obsługa dodatkowych typów plików, w tym STEP,
IGES, STL, Parasolid®, ACIS® i JT.

Korzyści
Podglądy popularnych
formatów 3D można
wyświetlać bezpośrednio
z przeglądarki internetowej.
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NAJPOPULARNIEJSZY

Zarządzanie konfiguracją

Korzyści

3DEXPERIENCE
3DEXPERIENCE
3DEXPERIENCE
Wyświetlanie tylko
• Wyświetlanie konfiguracji
można
dostosować
na
SOLIDWORKS
SOLIDWORKS
SOLIDWORKS
istotnych
informacji
kartach danych (Pokaż tylko konfigurację @, Ukryj
pozwala skupić
się na
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJEkonfigurację @ lub Pokaż
Standard
Professional
Premium
wszystkie konfiguracje).
MODELOWANIE
W CHMURZE

• Dodanie skrótu pozwala szybko przełączać pomiędzy
SUB-D trybami wyświetlania i konfigurować tryby dla
konkretnych grup i użytkowników.

tym, co najważniejsze.
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Korzyści

Ulepszona czytelność treści

ZARZĄDZANIE DANYMI
• Liczbę plików, na które wpływ ma operacja,
I WSPÓŁPRACA W CHMURZE
można teraz wyświetlić dzięki ulepszonym

Dostęp do danych w chmurze i funkcje zarządzania
oknom dialogowym Zaewidencjonowanie,
Przechowywanie i współużytkowanie najnowszych informacji
Wyewidecjonowanie, Cofnij wyewidecjonowanie,
o projekcie produktu — a także funkcje dostępu i zarządzania —
Zmień stan, Uzyskaj i Przewijanie paskiem.
z centralnej, bezpiecznej lokalizacji.

Zwiększona czytelność
treści pozwala szybko
zrozumieć zakres
wykonywanej operacji.

• Rozmiar kolumn można zmienić w obszarze

Zarządzanie cyklem życia produktów w chmurze
zmiennych w Okienku zadań SOLIDWORKS PDM.
Zarządzanie cyklem życia każdego rodzaju treści, np. plików
CAD, modeli symulacji i dokumentacji, w obrębie wielu
dziedzin i rozwiązań CAD. Śledzenie problemów, zmian i tras
oraz zmniejszanie liczby sprzecznych wersji pochodzących od
różnych współpracowników dzięki kontroli poprawek.
Współpraca w chmurze
Współpraca w czasie rzeczywistym za pomocą
konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych, dostępu do
społeczności, zarządzania zadaniami przy użyciu tablic kanban,
strumieni aktywności, stałych połączeń wideo i czatów. Łatwe
wyszukiwanie, wizualizowanie, przeglądanie i komentowanie
plików SOLIDWORKS i innych bezpośrednio w przeglądarce.
Zarządzanie w chmurze
Monitorowanie wykorzystania licencji, zarządzanie członkami
oraz przypisywanie i usuwanie licencji przy użyciu jednego
pulpitu administracyjnego, co pozwala obniżyć koszty
administracyjne. Łatwe zapewnianie aktualności rozwiązań
i korzystanie z najnowszych ulepszeń produktów.

SZKOLENIA I POMOC TECHNICZNA
Szkolenia i pomoc techniczna
Szybkie korzystanie z materiałów szkoleniowych
w Internecie, dostęp do aktywnej społeczności, a także
wsparcie lokalnego dystrybutora.
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• Karty danych można skonfigurować tak, aby domyślna

Modelowanie Sub-D w chmurze
wartość zmiennej została przypisana tylko do
Szybkie i łatwe tworzenie kształtów organicznych
konfiguracji
@.
dzięki intuicyjnemu rozwiązaniu do modelowania,
które
bezproblemowo współpracuje z rozwiązaniem 3D CAD.
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