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EXALEAD ONEPART 

FIND OG GENBRUG EKSISTERENDE DELE

Generhverv nemt 2D og 3D designs med tilhørende dokumentation 
og reducér duplikanter. Sparer tid og penge på tværs af  
virksomheden. 
 
SolidWorks Exalead OnePart er en innovativ og intuitiv måde at øge udviklingen af 
nye produkter og produktivitet på - ved at genbruge ældre informationsaktiver. 

At introducere nye produkter handler om at gøre sig vigtige beslutninger. Fra 
design til produktion, betyder hvert af disse trin betydelige omkostninger i din 
virksomhed. At søge efter dele kan være meget tidskrævende og resultaterne kan 
mangle de nødvendige oplysninger der skal til for at træffe de rigtige  
beslutninger. 

• Produkt 1 
harum voluptatus volupicabor 
solorent omnisque ped quis min 
es dem repudit el int.

• Produkt 2 
harum voluptatus volupicabor 
solorent omnisque ped quis min 
es dem repudit el int.

• Produkt 3 
harum voluptatus volupicabor 
solorent omnisque ped quis min 
es dem repudit el int.

RELATEREDE PRODUKTER

“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
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FIND OG GENBRUG DELE, DER ALLEREDE FINDES I VIRKSOMHEDENS DATAAKTIVER

Uden et effektivt redskab til hurtigt at finde og sammenligne dele, skjult i datakilder og spredt i hele virksomheden, kan tiden 
pr. medarbejder hurtig blive uproduktiv.

Løsningen er Exalead OnePart. Resultat = optimeret genbrug af dele, design og tilhørende dokumentation for hurtigere pro-
duktudvikling og levering. Faldende omkostninger til design, materiale, fremstilling og lager er den umiddelbare gevinst. For 
ikke at nævne de øgede indtægter.

Baseret på indeksering opsamler OnePart alle relevante oplysninger for brugeren og opdaterer automatisk alle filændringer, 
der kan opstå i redigeringsværktøjer. Dens intuitive og web-lignende interface gør det både nemt, brugervenligt og meget 
effektivt for designere og ingeniører at tage de helt rigtige beslutninger.

In-Context Information Access  
Tilgå part visualisering gennem et simpelt  
indgangspunkt, uanset format eller lokation.

Deep Data Search  
Søg dybt i dine data på ethvert 2D/3D produkt og  
samlinger via kraftfulde viewer muligheder.

Faceted Navigation  
Fremskynd fund og opdagelses 
handlinger.

Parent/Children Navigation 
For dybe sammenhængs- 
analyser og intelligente søg-
ninger af nye parter.

Automated Part Comparison  
Automatiserede sammenligning af parter 
baseret på metadata og geometriske ligheder.
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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. 

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

FÅ MERE AT VIDE 
 
Du kan få mere at vide om SOLIDWORKS Exalead Onepart 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

OPDAG SELV, HVORDAN EXALEAD ONEPART KAN HJÆLPE DIG 
OG DIN VIRKSOMHED MED AT OPNÅ EN HURTIG OG BEDRE ROI.  
 
EXALEAD OnePart gør det muligt at søge efter parter, samlinger og tegninger  
samtidig i mange datakilder. Du får resultatet vist side om side, så du derved let 
kan  identificere det du søger. Du kan søge på former, referencer og derved finde 
parter, der ligner.

HVEM ER EDGE TEAM

KONTAKT EDGE-TEAM

Rasmus Pagh
Area Sales Manager - Jylland 

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


