PODÍVEJTE SE, JAKÉ NOVINKY NABÍZÍ
SOFTWARE SOLIDWORKS PDM 2018:
DESET NEJLEPŠÍCH VYLEPŠENÍ
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AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE
TABULKY OPRAV

2

AUTOMATIZOVANÉ VYTVÁŘENÍ SOUBORŮ
PDF PRO VÝKRESY SOLIDWORKS
• Software SOLIDWORKS PDM Standard dokáže
automaticky vytvářet soubory PDF z výkresů
SOLIDWORKS prostřednictvím přechodů
pracovního postupu.

Eliminuje manuální
vytváření souborů PDF, což
umožňuje lepší spolupráci a
usnadňuje migraci z aplikace
Workgroup PDM.
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VĚTVENÍ A SLUČOVÁNÍ NÁVRHŮ

Výhody:

Výrazně zvyšuje vaši schopnost:
• Prozkoumávat různé přístupy k návrhu.
• Navrhovat konstrukční změny.
• Spolupracovat s dodavateli a prodejci.

Prozkoumejte odlišné přístupy
k návrhu, aniž by to mělo
vliv na schválené soubory.
Zefektivnění procesu práce
s externími uživateli.

KOMPATIBILITA S 3D INTERCONNECT

Výhody:

• Software SOLIDWORKS PDM nyní dokáže
rozpoznat reference externích CAD souborů
vytvořených funkcí 3D Interconnect. To poskytuje
rychlý přístup ke kompletním informacím
Obsahuje, Kde jsou použity a kusovníku.

Snadná správa CAD dat
v aplikaci SOLIDWORKS PDM.

ODVOLÁNÍ AKCE V EDITORU
DATOVÝCH KARET

Výhody:
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• SOLIDWORKS® PDM nyní dokáže spravovat a
automaticky aktualizovat tabulky oprav SOLIDWORKS.

• Software SOLIDWORKS PDM umožňuje vracet
zpět operace provedené v Editoru karet na aktivní
kartě. V minulosti bylo nutno kartu zavřít a znovu
otevřít bez uložení provedených změn.

Výhody:
Zefektivňuje procesy
konstrukčních změn pomocí
redukování ručního zadávání
dat a aktualizace výkresu.

Výhody:

Celkově lepší uživatelský
dojem a zjednodušení úprav
datové karty.
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DETAILNÍ UPOZORNĚNÍ

Výhody:

• Software SOLIDWORKS PDM nyní nabízí
detailnější upozornění v případě, že se nezdaří
provést přechod. To poskytne uživatelům lepší
informace, aby dokázali problém vyřešit.

Rychlejší dokončení
změn stavu.
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NOVÝ PRODUKT PRO POKROČILOU
SPRÁVU DAT

Výhody:
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UPGRADOVANÝ KONEKTOR
SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL
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NÁSTROJ PRO MIGRACI
EXALEAD ONEPART (BETA)

Poskytuje vysoce výkonné
možnosti správy dat
a plynulý upgrade ze
SOLIDWORKS PDM.

Výhody:

• EXALEAD® OnePart přepsaný konektor založený
na aplikačním rozhraní (API) webové aplikace PDM
pro zlepšení výkonu, robustnosti a stability.

Doba indexování úschoven
SOLIDWORKS PDM
Professional 2017 se může
dramaticky zkrátit.

Výhody:

• Tento nový nástroj umožňuje migrovat z předchozí
verze aplikace OnePart na novou včetně starších
dat. Když v nové verzi aplikace OnePart není pro
zobrazení existujících dat potřeba znovu opakovat
skenování, je možné čas potřebný na vytvoření
ověřovací instance nové aplikace OnePart zkrátit
10krát až 100krát. Můžete použít instalační
program OnePart nebo příkazový řádek (CLI).

Snadná migrace indexu na
novou verzi EXALEAD OnePart
OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ.

NOVĚ PODPOROVANÉ FORMÁTY SOUBORŮ

Výhody:

Aplikace EXALEAD OnePart nyní podporuje:

Indexování souborů CAD
z novějších CAD systémů.

•
•
•
•
•

AutoCAD® Inventor® V11; 2017
SOLIDWORKS 2017
V textu SLDDRW lze nyní vyhledávat
Creo® 3
NX11

Úplný přehled řešení SOLIDWORKS pro návrh, simulaci, technickou komunikaci a správu dat
najdete na stránce www.solidworks.com/cze_products2018.

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.

Evropa/Střední východ/Afrika

Severní a Jižní Amerika

Dassault Systèmes CZ s.r.o.
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Dassault Systèmes
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• SOLIDWORKS Manage je nový produkt, který
využívá možnosti SOLIDWORKS PDM pro globální
správu souborů a přidává pokročilé funkce pro
správu dat umožňující spravovat harmonogramy
projektů, komplexnější procesy technických změn
a pracovních postupů, rozšířenou správu položek,
interaktivní panely a vytváření zpráv.

