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KONTEXTOVÁ NABÍDKA PRO SOUBORY
V SOLIDWORKS PDM
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RESPONZIVNÍ DESIGN STRÁNEK SOLIDWORKS
PDM PROFESSIONAL WEB2
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KOMBINOVANÉ OVĚŘOVÁNÍ UŽIVATELE
V SOFTWARU SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL
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INTEGRACE SOFTWARU SOLIDWORKS
PDM PROFESSIONAL
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PLENÁRNÍ WEBOVÝ KLIENT
SOLIDWORKS MANAGE

• Kliknutí pravým tlačítkem myši na záložkách
Obsahuje, Kde se používá a Kusovníky nyní zobrazí
kontextovou nabídku.

• Nový design webových stránek SOLIDWORKS PDM Web2
se automaticky přizpůsobuje velikosti okna prohlížeče
podle použitého zařízení. Zlepšily se ovládací prvky
v uživatelském rozhraní (UI) a navíc je k dispozici vylepšená
podpora pro zařízení podporující dotykové ovládání.
®

• Software SOLIDWORKS PDM Professional nyní
umožňuje ověřovat uživatele prostřednictvím Windows®
Active Directory i přes přihlášení k SOLIDWORKS PDM.

• Aplikace SOLIDWORKS Inspection je nyní těsně
integrována se softwarem SOLIDWORKS PDM
Professional. Integrace pokrývá jak doplňkový modul
SOLIDWORKS Inspection do SOLIDWORKS, tak
samostatnou aplikaci SOLIDWORKS Inspection.

• Nyní je k dispozici nový webový klient, který se
velmi podobá klientu pro stolní počítače. Tento
nový klient představuje doplněk stávajícího cíleného
webového klientu.

Výhody:
V záložkách SOLIDWORKS
PDM můžete provést
jakoukoli operaci
s jakýmkoli souborem.
Můžete například
snadno odeslat soubory
ke zpracování během
kontrolování kusovníku.

Výhody:
Ať používáte telefon, tablet,
notebook nebo monitor
s vysokým rozlišením,
uživatelské rozhraní webové
stránky SOLIDWORKS
PDM Web2 optimalizuje
svůj obsah podle rozlišení
vašeho zařízení

Výhody:
Snazší spolupráce
s dodavateli a zákazníky
díky odstranění nutnosti
přidávat externí uživatele
do adresáře Active
Directory dané společnosti.

Výhody:
Lepší kontrola
a sledovatelnost dat
získaných při inspekci.

Výhody:
Celkově lepší uživatelské
prostředí pro vzdálené
uživatele, kteří potřebují
plnohodnotné funkce
dostupné v klientu pro
stolní počítače.
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PROPOJENÉ ZÁZNAMY
V SOLIDWORKS MANAGE

Výhody:

• Nová funkce propojených záznamů nabízí větší
flexibilitu zákazníkům, kteří chtějí mít oddělené,
ale přitom propojené položky, jež reprezentují jimi
konstruované výrobky.

ZOBRAZENÍ PODROBNOSTÍ NA KARTĚ
VLASTNOSTÍ KUSOVNÍKU V APLIKACI
SOLIDWORKS MANAGE

Výhody:

• Bylo přidáno nové plovoucí podokno při zobrazení
kusovníku na kartě vlastností. Toto podokno je možné
využít k zobrazení podrobností o vybrané položce
řádku kusovníku, například o stavu, hodnotách pole
a odkazech.
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AKTUALIZOVANÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
EXALEAD ONEPART
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NOVÉ NÁSTROJE 3D PROHLÍŽEČE
EXALEAD ONEPART
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Umožňuje společnostem
uchovávat data v softwaru
SOLIDWORKS PDM nebo
v jiných objektech v rámci
dokumentů, které jsou
kontrolovány jednou skupinou
a přitom jsou dostupné jiným
skupinám, jež nemají oprávnění
data dokumentů upravovat.

• Uživatelské rozhraní EXALEAD OnePart má nový
design a je aktualizované.
®

Vylepšené uživatelské
prostředí nabízí informace
o řádkových položkách na
jednom místě, kde jsou hned
po ruce.

Výhody:
Lepší uživatelské prostředí se
snazším použitím.

Výhody:

• Ve 3D prohlížeči jsou nyní k dispozici nástroje pro
měření a řezy.

VÝTAH TEXTU Z VÝKRESŮ
V EXALEAD ONEPART

Objekty nalezené přes 3D
vyhledávání nyní mohou
uživatelé přesně přeměřovat
přímo v prohlížeči 3DPlay.

Výhody:

• Text ve výkresech SOLIDWORKS lze nyní prohledávat.

Důkladnější vyhledávání
díky možnosti procházet
textové informace ve
výkresech SOLIDWORKS.

Naše platforma 3DEXPERIENCE je základem pro jednotlivé produktové řady, pokrývá 12 odvětví
a přináší širokou nabídku oborově zaměřených řešení.
Platforma 3DEXPERIENCE® společnosti 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 220 000 zákazníků ve více než
140 zemích světa a všech průmyslových odvětvích. Více informací najdete na webových stránkách www.3ds.com/cz-cz.
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