SOLIDWORKS Enterprise PDM

Bezproblémové propojení všech procesů vývoje

SOLIDWORKS Enterprise pdm
VŠECHNA DATA NÁVRHU POD KONTROLOU

Dopřejte si lepší kontrolu nad všemi daty návrhů a zlepšete systém týmové správy a spolupráce na vývoji výrobků.
Aplikace SOLIDWORKS® Enterprise PDM se snadno implementuje a nabízí širokou řadu nástrojů pro intuitivní správu produktových dat
(PDM). Pomocí těchto nástrojů dokážete data implementovat a spravovat a můžete je využívat jako základ pro vývoj výrobků. Omezíte
riziko vytvoření nefunkční sestavy, zbytečného zpoždění při vývoji nebo nechtěného přepsání souborů. Od této chvíle mohou všichni vaši
pracovníci, prodejci i zákazníci využívat stejná zabezpečená data.
SOLIDWORKS Enterprise PDM nevyžaduje v podstatě žádný čas na administrativu a poskytuje vám následující klíčové funkce:
• Jedna centralizovaná úschovna pro zabezpečení vašich dat návrhu
• Pokročilé vyhledávací nástroje pro jednoduché opakované použití návrhu
• Integrované nástroje pro kompatibilitu s normami
• Významné trvalé úspory provozních nákladů
• Rychlejší a efektivnější pracovní postupy uvnitř podniku

Podívejte, jak se aplikace SOLIDWORKS Enterprise PDM uplatňuje v praxi, u tří různých
zákazníků SOLIDWORKS.

Společnost Teknion

CP Manufacturing

Robert Bosch

INTEGRACE SPRÁVY DAT U OPERACÍ
VŠECH VELIKOSTÍ
Společnost Teknion Corporation je přední producent kancelářských systémů a nábytku.
Hlavní cíle společnosti Teknion se zaměřují na přirozené možnosti změn kancelářských
systémů. Cílem společnosti je vývoj výrobků, které by dokázaly trvale uspokojit a dokonce
předčit stále se měnící požadavky trhu. To však vyžaduje flexibilitu, aktivitu a kreativitu.
Manažer výroby Claudio Perfetti uvádí: „Počet konfigurací, se kterými jsme pracovali, stále
narůstal – naše modely totiž obsahují řadu různých variant, například proměnlivou výšku
nebo šířku. Zároveň jsme chtěli zlepšit přesnost návrhů a zefektivnit výrobu.“
Spolu s nárůstem rozvoje výrobků společnosti Teknion rostly i požadavky na správu dat.
Konstrukční týmy a výrobní divize pracovaly souběžně na několika různých místech,
bylo tedy potřeba zajistit systém kontroly revizí a zabezpečit ochranu dat návrhů. „Naše
úschovna SOLIDWORKS EPDM v současné době obsahuje 150 000 souborů,“ vysvětluje
Perfetti. „Návrhy nábytku se mohou u jednotlivých návrhářských a konstrukčních skupin
výrazně lišit. Je však důležité využívat společnou platformu, abychom byli schopni
kontrolovat kvalitu a spolupracovat na speciálních projektech.“

Výsledky:
• Zečtyřnásobení počtu produktových řad
• Zkrácení doby potřebné pro vývoj výrobků o 50 procent
• Snížení nákladů na vytváření prototypů o polovinu
• Podpora prodeje, spolupráce a vytváření udržitelných návrhů

„Díky aplikacím SOLIDWORKS
se nám podařilo efektivnější
postupy při navrhování
výrobků rozšířit o mnohem
účinnější globální správu dat
a mohli jsme začít zvažovat
rozšíření nabídky.“
Claudio Perfetti
manažer výroby
Společnost Teknion

POMÁHÁ ODSTRAŇOVAT CHYBY A BRÁNÍ
PŘEPSÁNÍ SOUBORŮ DÍKY BEZPEČNÉ
ÚSCHOVNĚ DAT
SOLIDWORKS Enterprise PDM nabízí centrální úložiště pro veškerá data
návrhů. Můžete udělovat přístupová oprávnění vlastním pracovníkům,
partnerům, zákazníkům a dodavatelům a zefektivnit tak systém práce.
Vzhledem k tomu, že všichni pracují se stejnými dokumenty, výkresy
a seznamy dílů, můžete dosáhnout mnohem vyšší produktivity a snížit
riziko draze zaplacených chyb v případě, kdy někdo použije nevhodnou
verzi souboru.

UŽ NIKDY NETVOŘTE STEJNOU
SOUČÁST DVAKRÁT
Aplikace SOLIDWORKS Enterprise PDM umožňuje vyhledávání dokumentů
podle názvu, dat, vlastností, razítek nebo fáze. Snadno tak vyhledáte
požadovaná data návrhu a můžete je znovu využít. Toto zvýšení efektivity
přináší nejen úsporu času a nákladů na vytvoření návrhu, ale také pomáhá
zlepšit organizovanost a přesnost práce napříč celou firmou. Každá revize
je navíc automaticky uložena jako nová verze, což omezuje riziko vytvoření
nefunkční sestavy.

ZKRÁCENÍ DOBY POTŘEBNÉ
PRO VÝVOJ NÁVRHU
Společnost CP Manufacturing, Inc., přední inovátor v oblasti nakládání s odpady a recyklace,
je známá kvalitou technického provedení a moderními systémy separace. Vzhledem
k rostoucím požadavkům na produkci specializovaných pracovišť a vybavení potřebovala
společnost zkrátit dodací lhůty. Rozhodla se proto pro přechod ze 2D na 3D software.
„Abychom byli schopni nadále růst, museli jsme zkrátit celý proces od vytvoření návrhu
až po jeho realizaci. 3D platforma nám nabídla možnost automatizace návrhu a jeho
opětovného využití a nástroje pro konfiguraci, které přesně odpovídaly našim požadavkům,“
říká manažer CAD vývoje Adrián Velázquez.
Společnost využívá nástroje SOLIDWORKS pro plechové díly a konfiguraci návrhů, které jí
pomáhají realizovat navýšení produktivity.
S využitím aplikace SOLIDWORKS Enterprise PDM vytvořila společnost CP Manufacturing
automatizované pracovní postupy, které zefektivňují vývoj a ze systému správy
dokumentace zcela odstranily papírovou složku.

„SOLIDWORKS nám dal
možnost nakonfigurovat a
nastavit modelové šablony,
které nám umožňují
jednoduchým způsobem
vytvářet různé varianty
jednotlivých prvků návrhu,
například různé materiály,
vzory disků separátoru, šířky
a délky dopravníků nebo
umístění disků a rotorů.“
Adrián Velázquez
Manažer vývoje CAD
CP Manufacturing

Jason Kerns, správce systému SOLIDWORKS ve společnosti CP Manufacturing, uvádí:
„Pomocí vyhledávacího nástroje aplikace SOLIDWORKS Enterprise PDM naši konstruktéři
snadno vyhledají požadovaný díl a mohou ho znovu využít. Podařilo se nám nastavit vhodné
pracovní postupy a používáme i další funkce, například kontrolu materiálu nebo dokumentů.
V procesech, které to umožňují, využíváme data návrhů, například u CNC obrábění.
Automatizované pracovní postupy zlepšují efektivitu a zkracují dobu dodání.“

Výsledky:
• Zkrácení doby tvorby dokumentace na polovinu
• Omezení chyb návrhů
• Automatizované pracovní postupy
• Implementace bezpapírového systému správy dokumentů

PŘIZPŮSOBENÍ A VYTVÁŘENÍ
SPECIFICKÝCH PRACOVNÍCH PROCESŮ
Robert Bosch LLC je největší světový výrobce automobilových součástek. Věnuje se také
produkci technologií a spotřebního zboží v široké škále různých odvětví, například v oblasti
obalových a zabezpečovacích systémů, domácích spotřebičů, nářadí, zdravotnických
zařízení, solární energie nebo turbín. Společnost Bosch má více než 300 000 zaměstnanců,
a proto uplatňuje propracovaný systém označování a vyhledávání návrhů a nástrojů, který
zvyšuje efektivitu.
Profesionálové ze společnosti Bosch používají nástroje SOLIDWORKS CAD a Simulation a
s jejich pomocí vytvářejí a analyzují modely výrobků, nástrojů a obrábění. Také využívají
aplikaci SOLIDWORKS Enterprise PDM pro správu dat návrhů. Bosch uplatňuje přísné
standardy a postupy, které jsou označovány jako Normy Bosch. Aplikační programové
rozhraní SOLIDWORKS (API) nabízí společnosti Bosch možnost přizpůsobit si nástroje
SOLIDWORKS tak, aby uvedené normy splňovaly.
„Využíváme aplikaci SOLIDWORKS Enterprise PDM a k ní jsme si vytvořili vlastní metody,
které nám umožňují přesun výkresů přímo do našeho podnikového systému pro plánování
zdrojů,“ říká Janine Essex, globální produktová manažerka společnosti Bosch. „Používáme
řadu automatizovaných procesů, které našim technikům pomáhají využívat různé aplikace
SOLIDWORKS a přitom dodržovat Normy Bosch, které tvoří páteř našich projektů.“

Výsledky:
• Zkrácení doby potřebné na výměnu upínacích prvků o 20 procent
• 500procentní úspora času při integraci elektrických a mechanických návrhů
• Sjednocení platformy pro vytváření strojírenských a výrobních návrhů
• Zvýšení počtu uživatelů aplikací SOLIDWORKS z 11 na 3000

„Zvolili jsme SOLIDWORKS,
protože dokáže efektivně
zpracovat řadu různých
datových formátů a pomáhá
nám dosáhnout našeho
hlavního cíle – zefektivnění
výroby.“
Janine Essex
Globální produktová manažerka
Bosch

NAPLNĚNÍ JEDINEČNÝCH POŽADAVKŮ
VLASTNÍHO VÝVOJOVÉHO PROSTŘEDÍ
SOLIDWORKS Enterprise PDM umožňuje systém rozšířit podle vlastních
požadavků. Automatizací dalších procesů a propojením s ostatními
firemními systémy podporuje maximalizaci produktivity, spolupráci
a komunikaci. S pomocí běžných programovacích jazyků a s využitím
integrovaných knihoven rozhraní SOLIDWORKS EPDM API si můžete
vytvořit vlastní doplňky nebo automatizační programy, které vám
pomohou maximalizovat návratnost investic do aplikace PDM.

PODÍVEJTE SE, JAK MŮŽE SOLIDWORKS
ENTERPRISE PDM PŘISPĚT K RŮSTU
VAŠEHO PODNIKÁNÍ
Měli jste možnost seznámit se s výhodami systematizace, efektivitou a
úsporami, které dokáže aplikace SOLIDWORKS Enterprise PDM zajistit malým
konstrukčním společnostem i velkým nadnárodním firmám. Nyní se podívejte,
co tato aplikace může přinést vaší společnosti. Promluvte si s místním
prodejcem SOLIDWORKS, který vám pomůže posoudit vaše individuální
potřeby, nebo navštivte stránky www.solidworks.com/cze_epdm, kde
se dozvíte podrobnější informace.

Vlastnosti SOLIDWORKS Enterprise PDM pro správu dat
Bezpečný přístup

Ochrana dat návrhů prostřednictvím zabezpečeného a řízeného přístupu oprávněných osob přes interní síť nebo web. Možnost udělení přístupu
partnerům, zákazníkům nebo dodavatelům.

Správa revizí

Pomozte svému týmu konstruktérů, aby nedošlo k přepsání souborů, a oddělení prodeje a výroby tak, že budete vždy vytvářet správné díly.

Vyhledání souborů

Vyhledáváním metadat najdete soubory SOLIDWORKS rychle a jednoduše.

Škálovatelnost

V průběhu růstu vaší konstrukční kanceláře budete i nadále pracovat na stejně vysoké úrovni rychlosti, funkčnosti a bezpečnosti.

Vlastní konfigurace

SOLIDWORKS Enterprise PDM lze plně konfigurovat tak, aby efektivně fungoval v rámci vaší jedinečné struktury týmu, procesu návrhu a oboru.

Vyhledání a opakované
použití dat návrhů

Dokumenty můžete rychle vyhledat podle názvu, obsažených dat, připojených metadat, stavu pracovního postupu a mnoha jiných parametrů. Můžete
také zvýšit produktivitu tím, že výsledky hledání nastavíte, uložíte a sdílíte.

Náhled celého dokumentu

Můžete sledovat a vytisknout přes 250 typů souborů včetně SOLIDWORKS, AutoCAD®, Inventor®, Solid Edge® PDF a Microsoft® Office, stejně jako
obrázky, animace, video soubory a mnoho dalších.

Týmy s distribuovaným
návrhem

U velkých nadnárodních společností podporuje SOLIDWORKS Enterprise PDM replikaci úschovny dokumentů a výkresů přes WAN, a dává tak celosvětově
okamžitě k dispozici aktuální informace o návrhu.

Vzdálený přístup

Zvyšte produktivitu konstruktérů, manažerů, prodejců a marketinkového personálu umožněním vzdáleného přístupu k údajům o návrhu.

Automatizovaný
proces schvalování

Zvyšte produktivitu, kvalitu a transparentnost zapojením klíčových uživatelů do pracovního postupu a procesů schvalování. SOLIDWORKS Enterprise PDM
podporuje automatizaci pracovních postupů.

Auditový záznam

Získáte rychlý přístup k auditu činností souvisejících s vývojem výrobku. Dokážete splnit veškeré požadavky na shodu – interní i externí. Určete jednotlivé
části procesu a nastartujte stálé zlepšování, které vám pomůže udržet si konkurenční výhody.

Podrobnější informace o aplikaci SOLIDWORKS Enterprise PDM získáte na stránkách www.solidworks.com/cze_epdm.

Společnost Dassault Systèmes poskytuje firmám i jednotlivcům virtuální vizi projektů pro udržitelnou inovaci. Její špičková řešení mění způsob, jímž jsou navrhovány, vyráběny a podporovány nové výrobky. Portfolio produktů
pro spolupráci od společnosti Dassault Systèmes podporuje sociální inovaci a rozšiřuje možnosti, kterými může virtuální svět zlepšovat svět reálný. Společnost má přes 170 000 zákazníků ve více než 140 zemích světa a všech
průmyslových odvětvích. Více informací najdete na webových stránkách www.3ds.com/cz-cz.

Ústředí společnosti

Severní a Jižní Amerika

Dassault Systèmes CZ s.r.o.

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

Dassault Systèmes SolidWorks Corporation
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