SOLIDWORKS PDM

FÅ KONTROL OVER DINE DATA OG OPTIMER
SAMARBEJDE OG INNOVATION
ADMINISTRER DINE DESIGNS
SOLIDWORKS® PDM-produkter (Product Data Management) styrer og
synkroniserer dine data på tværs af hele virksomheden med én enkelt, nemt
implementerbar løsning, der er tæt integreret med alle SOLIDWORKS
programmer.
Ved at udnytte et sikkert lagringssted kan du udvide adgangen til dit
3D-designmiljø og tilhørende filer til alle deltagere fra konstruktion til produktion.
Dette giver alle, som er involveret i dine projekter, mulighed for at dele
oplysninger og samarbejde om design, mens deres intellektuelle ejendom
automatisk beskyttes med de automatiserede versions- og
revisionskontrolsystemer.

“Solidworks er et vigtigt værktøj for
os i dagligdagen til at visualisere
opbygningen af et skilt. Det sparer
os meget tid at det kan opbygge det
visuelt i 3D”
Jan Moseley, Seri Q Sign A/S

SOLIDWORKS PDM
•

SOLIDWORKS PDM Professional
Med SOLIDWORKS PDM
Professional sikrer du, at
produktionen hele tiden har
adgang til den nyeste version af
designet.

•

SOLIDWORKS PDM Standard
Her får du brugervenlige
værktøjer til datahåndtering samt
muligheden for at have fuld
kontrol over alle
designoplysninger.
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SOLIDWORKS PDM STANDARD
Administrér nemt SOLIDWORKS-data i en
arbejdsgruppe
SOLIDWORKS PDM STANDARD, drevet af Microsoft® SQL
Server Express og fuldt integreret i SOLIDWORKS 3D CAD
og Windows® Explorer, giver et intuitivt sæt konfigurerbare
værktøjer til at administrere dine SOLIDWORKS-filer.

Find hurtigt de data, du leder efter

Ingeniører og designere kan bruge meget tid på at lede
efter filer. SOLIDWORKS PDM Standard tilbyder effektive
søgeværktøjer til at fremskynde processen.
•
•
•

Avanceret søgning i Windows Stifinder
Konfigurerbar søgeformular giver brugere inputfelter,
der er relateret til virksomhedsspecifikke oplysninger
Indbygget SOLIDWORKS-filvisning hjælper til at
bekræfte, at den ønskede fil åbnes

Oprethold versions- og revisionshistorik

Oprettelse og vedligeholdelse af korrekt versions- og
revisionshistorik er svært og skaber ofte en masse
dubletter i oplysninger. SOLIDWORKS PDM Standard gør
det nemt fordi den automatisk opretholder en komplet
designhistorik.
•
•
•
•

Versioner oprettes automatisk, og referencerne
opdateres
Fleksibelt revisionsskema til at overholde virksomhedens standarder
Opdatér revisioner automatisk baseret på den definerede godkendelsesproces
Hent nemt tidligere versioner af dele, samlinger og
tegningerne, mens du arbejder i SOLIDWORKS

Elektronisk arbejdsgang

SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL
Effektiv dataadministration til virksomheder i vækst
SOLIDWORKS PDM Professionel, som bruger Microsoft SQL
Server-standarden, udvider mulighederne i SOLIDWORKS
PDM Standard til hele din virksomhed, så I nemt kan dele
oplysninger og samarbejde om design.

Samarbejde på tværs af grænser

Produktudviklingsvirksomheder kan arbejde på tværs af
kontinenter og tidszoner. SOLIDWORKS PDM
Professional gør det muligt at samarbejde uden
begrænsninger som f.eks. afstand og
beliggenhed.
•

•
•
•

Styr nemt ikke-CAD-data

Vigtige produktdata er mere end mekaniske CAD-filer,
og SOLIDWORKS PDM Professional muliggør effektiv styring af alle designrelaterede oplysninger.
•

Det skaber spildtid at arbejde ud fra papirbaserede eller
ineffektive dokumentgodkendelsesprocesser.
SOLIDWORKS PDM Standard hjælper med at
automatisere denne proces og holde alle opdateret.

•

Kontrollér bestemte brugere eller gruppers adgang til
filer baseret på fasen i arbejdsgangen
Send automatisk meddelelser til de udpegede brugereog grupper, når filernes tilstand er ændret
Udnyt op til 10 konfigurerbare tilstande til at tilføje elektroniske underskriftsoplysninger under
godkendelsesprocessen
Brugervenligt grafisk workflow-værktøj

•

•
•
•
•

Søg efter data på flere måder ved hjælp af parametre
såsom dokument- eller filnavn, indeholdt data eller
brugerdefinerede egenskaber som f.eks. varenummer,
beskrivelse og aktuelle arbejdsgange (f.eks. frigivet eller
i produktion)
Giv brugere på forskellige geografiske steder hurtig
adgang til tegninger, specifikationer og dokumentation
med kopiering af samlingen af oplysninger
Giv medarbejdere og partnere mulighed for at bidrage
via webportaler fra de forskellige tilsluttede enheder,
herunder smartphones og tablets
Kontrollér adgang til specifikke tekniske data og
projektoplysninger gennem sikker adgang, herunder
integration til AD (Active Directory) og LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol)

•

Fremstil nemt specialtilpassede styklister (BOM) til de
enkelte afdelinger
Administrér, se og udskriv dokumenter fra mere end 250
filtyper, bl.a. de mest kendte CAD-formater,
Microsoft Office-filer, billeder og animationer
Opret automatisk neutrale filer, f.eks. PDF,
eDrawingsTM eller STEP
Udnyt mange medfølgende integrationer til populære
CAD-programmer, SOLIDWORKS Electrical og Microsoft
Office

Automatiserede forretningsprocesser
SOLIDWORKS PDM har en intuitiv grafisk brugergrænseflade,
som hjælper dig med at kortlægge workflows og minimere
administrativt arbejde, mens automatiseret sporing af
godkendelser og accepter opretholder nøjagtighed og
ansvarlighed.
•
•
•
•

Udnyt flere arbejdsgange til at håndtere forskellige
dokumenttyper og godkendelsesprocesser
Få flere påkrævede godkendere med parallelle
overgange
Udnyt serienummergeneratorer til automatisk at oprette
og tildele egenskaber, f.eks. varenummer, projektnumre
og dokument-id’er
Automatisér oprettelsen af projektets mappestrukturer
og standarddokumenter for at sikre konsistens og
fuldstændighed af data
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SOLIDWORKS PDM PASSER PÅ DINE DATA
SOLIDWORKS PDM centraliserer opbevaringen af alle dine
konstruktionsdata og relaterede filer for at give dig disse fordele:
•
•
•
•

Sikkert arkiv for hurtig informationssøgning
Versionskontrol til både mindre og større revisioner for at hjælpe med at
undgå tab af data
Integrerede arbejdsgange, der automatiserer dit design og din godkendelsesproces for mere effektiv revision og frigivelse af det endelige design
Implementeret på en brøkdel af den tid, der kræves af andre produktløsninger til datastyring

HVEM ER EDGE TEAM
Edge-Team er en af Danmarks største
leverandører af CAD/CAM
helhedsløsninger og en virksomhed
solidt på markedet med over 12 års
erfaring i at levere og supportere
innovativt software hos virksomheder
i den industrielle branche.
Vi har et stærkt fagligt fundament,
som eksperter i CAD og CAM.
Vores supportteam har erfaring med
både software og brugen i
praksis, hvilket gør os til en unik
samarbejdspartner, da vi kommer fra
den samme verden.

Med det omfattende værktøjssæt
integreret i SOLIDWORKS-brugergrænsefladen kan designere arbejde fokuseret i
ét miljø uden at skifte grænseflader for
datastyringsopgaver.

Vi har tre hovedområder, som udgør
vores DNA. 3 hovedområder, som er
afgørende for vores rolle som
samarbejdespartner og bindeled
mellem udvikling og produktion:
Rådgivning & Udvikling - Support &
Viden - Software & løsninger

Med SOLIDWORKS PDM kan du reducere den tid, du bruger på at finde frem til
parter, samlinger og tegninger. SOLIDWORKS PDM, der er en del af
SOLIDWORKS-produktudviklingsløsninger, som omfatter design, simulering,
teknisk kommunikation, og dataadministration, hjælper dig med at genanvende
design og administrere dit samlede produktudviklingsmiljø.

KONTAKT EDGE-TEAM

FÅ MERE AT VIDE

Rasmus Pagh

Du kan få mere at vide om SOLIDWORKS PDM ved at besøge
www.edge-team.com eller kontakt Edge-Team på tlf.: 70 200 392 eller via
e-mail på info@edge-team.com

Area Sales Manager - Jylland
T
M
@

70 20 03 92
31 55 40 93
rpj@edge-team.com
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