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(LM)

Modelowanie Sub-D w chmurze
•• Udostępniaj
Udostępniaj dane
dane LM
LM za
za pomocą
pomocą łącza
łącza internetowego
internetowego
Szybkie i łatwe tworzenie kształtów organicznych
użytkownikom
pozbawionym
bezpośredniego
dostępu
użytkownikom
pozbawionym
bezpośredniego
dostępu
dzięki intuicyjnemu rozwiązaniu do modelowania,do
które
systemu
i
uzyskuj
informacje
zwrotne
dzięki
do
systemu
i
uzyskuj
informacje
zwrotne
dzięki
bezproblemowo współpracuje z rozwiązaniem 3D CAD.

edytowalnym
edytowalnym polom.
polom.
•• Twórz
Twórz ii zapisuj
zapisuj filtry
filtry Listy
Listy Materiałów
Materiałów (LM)
(LM) aby
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wyświetlać
jedynie
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informacje,
których
wyświetlać jedynie te informacje, których potrzebujesz.
potrzebujesz.

ZARZĄDZANIE DANYMI
I WSPÓŁPRACA W CHMURZE

Dostęp do danych w chmurze i funkcje zarządzania
Integracja
Przechowywanie i współużytkowanie najnowszych
informacjiz
Integracja
z programami
programami pakietu
pakietu Microsoft
Microsoft Office
Office
o projekcie produktu — a także funkcje dostępu•i zarządzania
—sposób dodawaj połączone pola, korzystaj
W
prosty
•
W
prosty
sposób
dodawaj
połączone
pola,
korzystaj
z centralnej, bezpiecznej lokalizacji.
z operacji zaewidencjonowania i wyewidencjonowania
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z operacji zaewidencjonowania i wyewidencjonowania

funkcjom
Zarządzanie cyklem życia produktów w chmurzeoraz
oraz twórz
twórz nowe
nowe dokumenty
dokumenty dzięki
dzięki nowym
nowym
funkcjom
®
Zarządzanie cyklem życia każdego rodzaju treści, integracji,
np. plików korzystając
Excel, Word
Word
integracji,
korzystając zz aplikacji
aplikacji Microsoft
Microsoft® Excel,
CAD, modeli symulacji i dokumentacji, w obrębie wielu
ii PowerPoint.
PowerPoint.
dziedzin i rozwiązań CAD. Śledzenie problemów, zmian i tras
oraz zmniejszanie liczby sprzecznych wersji pochodzących od
różnych współpracowników dzięki kontroli poprawek.
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Integracja
Współpraca w chmurze
Integracja zz SOLIDWORKS
SOLIDWORKS
Współpraca w czasie rzeczywistym za pomocą • Przeglądaj i edytuj zadania powiązane z plikami
• Przeglądaj
i edytuj zadania powiązane z plikami
konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych, dostępu
do
SOLIDWORKS
bezpośrednio
SOLIDWORKS
bezpośrednio zz poziomu
poziomu dodatku
dodatku
społeczności, zarządzania zadaniami przy użyciu tablic
kanban,
zawierającego
panel
zadań.
zawierającego
panel
zadań.
strumieni aktywności, stałych połączeń wideo i czatów. Łatwe
Dodawaj
wyszukiwanie, wizualizowanie, przeglądanie i••komentowanie
Dodawaj komentarze
komentarze do
do wybranych
wybranych plików
plików ii wyświetlaj
wyświetlaj
plików SOLIDWORKS i innych bezpośrednio w przeglądarce.
ikony dla plików z zadaniami i komentarzami.
ikony dla plików z zadaniami i komentarzami.

•• Przeglądaj
Zarządzanie w chmurze
Przeglądaj dodatkowe
dodatkowe informacje
informacje w
w karcie
karcie właściwości,
właściwości,
Monitorowanie wykorzystania licencji, zarządzanie
członkami
które
znajdziesz
w
programie
SOLIDWORKS,
które znajdziesz w programie SOLIDWORKS, w
w zakładkach
zakładkach
oraz przypisywanie i usuwanie licencji przy użyciu
jednego
Skojarzonych
plików,
Konfiguracji,
Zadań
ii Komentarzy.
Skojarzonych
plików,
Konfiguracji,
Zadań
Komentarzy.
pulpitu administracyjnego, co pozwala obniżyć koszty
administracyjne. Łatwe zapewnianie aktualności rozwiązań
i korzystanie z najnowszych ulepszeń produktów.
Usprawnienia dotyczące zadań
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Usprawnienia dotyczące zadań

•• Zmieniaj
Zmieniaj stan
stan ukończonych
ukończonych zadań
zadań na
na „Nieukończony”,
„Nieukończony”,

aby
SZKOLENIA I POMOC TECHNICZNA
aby umożliwić
umożliwić ich
ich edycję.
edycję.

•• Wykorzystaj
Szkolenia i pomoc techniczna
Wykorzystaj nowe,
nowe, globalne
globalne ustawienie
ustawienie do
do tworzenia
tworzenia
publicznych,
prywatnych
lub
o
statusie
Szybkie korzystanie z materiałów szkoleniowych zadań
zadań publicznych, prywatnych lub o statusie
przez
w Internecie, dostęp do aktywnej społeczności, a wybieranym
także
wybieranym
przez użytkownika.
użytkownika.
wsparcie lokalnego dystrybutora.
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Łącza
Łącza internetowe
internetowe

•• Automatycznie
Automatycznie generuj
generuj adresy
adresy URL
URL jako
jako pola
pola
systemowe
systemowe ii uwzględniaj
uwzględniaj je
je w
w powiadomieniach,
powiadomieniach,
pulpitach
pulpitach nawigacyjnych
nawigacyjnych ii raportach,
raportach, zapewniając
zapewniając tym
tym
samym
samym szybki
szybki dostęp
dostęp do
do istotnych
istotnych informacji.
informacji.
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Korzyści
Korzyści

Udostępniaj
Udostępniaj dane
dane Listy
Listy
Materiałów
użytkownikom
Materiałów użytkownikom
zewnętrznym
zewnętrznym w
w skuteczny
skuteczny
ii kontrolowany
kontrolowany sposób,
sposób,
a
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uzyskuj
uzyskuj od
od nich
nich
informacje
informacje zwrotne.
zwrotne.

Korzyści
Korzyści

Pracuj
Pracuj wydajniej
wydajniej
zz popularnymi
popularnymi typami
typami
plików
plików innych
innych niż
niż CAD.
CAD.

Korzyści
Korzyści

Usprawnij
Usprawnij pracę
pracę zz plikami
plikami
w
w oprogramowaniu
oprogramowaniu
SOLIDWORKS
SOLIDWORKS bez
bez
opuszczania
opuszczania interfejsu
interfejsu
programu.
programu.

Korzyści
Korzyści

Zwiększ
Zwiększ produktywność
produktywność
ii oszczędzaj
oszczędzaj czas
czas podczas
podczas
zarządzania
zadaniami.
zarządzania zadaniami.

Korzyści
Korzyści

Uzyskuj
Uzyskuj szybki
szybki dostęp
dostęp do
do
informacji
systemowych
informacji systemowych
zz poziomu
poziomu przeglądarki
przeglądarki na
na
dowolnym
dowolnym urządzeniu.
urządzeniu.

Nasze produkty, dostosowane do potrzeb 11 gałęzi przemysłu, bazują na platformie 3DEXPERIENCE®,
oferującej bogaty wybór rozwiązań przeznaczonych dla poszczególnych branż.
Firma Dassault Systèmes zapewnia użytkownikom intuicyjne środowisko projektowania 3DEXPERIENCE i jest katalizatorem postępu. Oferujemy
przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym wirtualne środowiska współpracy do opracowywania innowacyjnych — i uwzględniających aspekty
Autoryzowany
Dystrybutor
w Polsce
zrównoważonego rozwoju
— produktów. Tworząc
„cyfrowego bliźniaka” rzeczywistego świata za pomocą naszej platformy 3DEXPERIENCE i aplikacji,
nasi klienci nieustannie przesuwają granice innowacji, nauki i produkcji.
Z rozwiązań Solutions
firmy Dassault
Systèmes, zatrudniającej 20 000 pracowników, korzysta ponad 270 000 różnej wielkości firm z rozmaitych branż w ponad
Premium
Polska
140 krajach. Więcej informacji w witrynie www.3ds.com/pl-pl.

Centrala w Warszawie
T: +48 22 257 24 00
info@premiumsolutions.pl

T: +48 71 728 24 00
wroclaw@premiumsolutions.pl

T: +48 61 610 24 00
poznan@premiumsolutions.pl

T: +48 32 707 24 00
tychy@premiumsolutions.pl

Europa/Bliski Wschód/
Afryka

Ameryka Północna
i Południowa

Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay
Cedex
Francja

Dassault Systèmes
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 USA

T: +48 42 231 56 12
lodz@premiumsolutions.pl
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