SOLIDWORKS 2020'DEKİ YENİLİKLER—
VERİ YÖNETİMİ
SOLIDWORKS Ürün Veri Yönetimi (PDM)
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GELİŞMİŞ SOLIDWORKS PDM GÖZ
ATMA DENEYİMİ
• Dosya verileri asenkron şekilde yüklenirken PDM Projeleri,

Malzeme Listesi, Kullanıldığı Yer ve İçerir sekmelerine göz atın.

• İstediğiniz konuma ulaştığınızda ihtiyacınız olan bilgileri

Faydalar
Artık tüm verilerin
yüklenmesini beklemeniz
gerekmediğinden PDM
Kasasına daha hızlı göz atın.

anında görüntüleyin.
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GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERE SAHİP GÜÇLÜ
ARAMA ARAYÜZÜ
• Ek pencere açmadan, doğrudan Windows Gezgini'nden
arama yapın.

• Cıvata ve demir | vida | bakır gibi sözcük kombinasyonlarıyla

Faydalar
Aramanızı tam olarak
tanımlayın ve doğru ürün
verisine daha hızlı ve kolay bir
şekilde ulaşın.

birden fazla değişkeni aynı anda arayın.
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ALT ÖĞE REFERANS DURUMU KOŞULLARI

Faydalar

• SOLIDWORKS® PDM Professional'da ana öğe dosya geçişini

Ana öğe ve alt öğe durumu
arasındaki ilişkiye dayalı
daha hassas ürün iş
akışları oluşturun.

kontrol etmek üzere en yakın alt öğe referanslarına dayalı
koşullar tanımlayın.

• Alt öğe referansları belirlenen koşulu sağlamıyorsa ana öğe
dosyasının iş akışından geçişini engelleyin. Örneğin, alt
öğe teknik resmi "geliştiriliyor" durumunda olan bir PDF
dosyasını "onaylanmış" durumuna taşıyamazsınız.
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SOLIDWORKS PDM WEB2'DEKİ MALZEME
LİSTESİ SEKMESİ
• SOLIDWORKS PDM Professional Web2'de Hesaplanan

malzeme listesine, Kaynak malzeme listesine, Kaynak
Kesim Listelerine ve SOLIDWORKS malzeme listesine salt
okunur görünümde erişin.
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SOLIDWORKS PDM WEB2'DE İNDİRİLECEK
DOSYALAR LİSTESİ
• "Referanslarla indir" kullanıldığında indirilecek dosyaların
listesini SOLIDWORKS PDM Professional Web2'de
gözden geçirin.

• Dosya listesini, sütunları "referanslarla indir" kullanıcı

arayüzünde özelleştirilebilen bir tablonun içinde görüntüleyin.

Faydalar
Tepkisel tasarım teknolojisini
kullanarak herhangi bir
ekran düzenine sahip olan
herhangi bir cihazdan malzeme
listesini görüntüleyin.

Faydalar
Büyük bir indirme işlemini
başlatmadan önce dosyalarınızı
inceleyip doğru veriyi
içerdiklerinden emin olarak
zamandan kazanın.

SOLIDWORKS Manage
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Faydalar

SOLIDWORKS MANAGE TAM YETKİLİ
WEB İSTEMCİSİ
• Tam Yetkili Web istemcisini kullanarak dosya verilerini
SOLIDWORKS PDM'de görüntüleyin ve düzenleyin.

• Yeni Ana Sayfa ve Proje modüllerini kullanın.
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SOLIDWORKS PDM masaüstü
istemcisinin tüm özelliklerini
uzaktan kullanarak daha iyi bir
kullanıcı deneyimi yaşayın.

SOLIDWORKS MANAGE OUTLOOK ENTEGRASYONU

Faydalar

• Microsoft Outlook e-postalarınızı doğrudan SOLIDWORKS
• Bir e-posta iletisindeki verileri kullanarak Olaylar gibi yeni

Önemli e-posta verilerini
doğrudan SOLIDWORKS
Manage'a kolayca dahil edin.

SOLIDWORKS MANAGE ALT SÜREÇLERİ

Faydalar

• Bir süreçte birden fazla kayıt gönderirken daha fazla esneklik
• Alt süreç, ana sürecin geçmiş bilgilerini saklar.

Bir süreç içinde birden fazla
etkilenen öğe ile çalışırken iş
akışlarınızı kolaylaştırın ve
esnekliği artırın.

SOLIDWORKS MANAGE PROJE YÖNETİMİ

Faydalar

• Gelişmiş grafik oluşturma araçlarıyla Ağ şemaları ve PERT
• Yeni kapasite planlama araçlarıyla kullanıcı iş yükü hakkında

Projelerinizi ve kullanıcı
iş yüklerini daha etkin bir
şekilde yönetin.

SOLIDWORKS MANAGE DASHBOARD VIEWER

Faydalar

• Yeni Dashboard Viewer uygulamasıyla önemli panoları

İlgili bilgileri tüm paydaşlara
kolay erişilen, güncel bir
formatta sağlayın.

Manage kaydına aktarın.
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elde etmek için söz konusu öğelerden bazılarını başka bir
bağlı alt sürece taşıyın.

grafikleri oluşturun.

anında bilgi sahibi olun.
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sürekli olarak topluluk monitörlerinde görüntüleyin.

• Daha yüksek görünürlük için panoları tam ekran modunda
görüntüleyin. Panolar düzenli olarak güncellenir.
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