COLLABORATIVE DESIGNER
FOR SOLIDWORKS
3DEXPERIENCE ROLÜ

BULUT ORTAMINDA SOLIDWORKS VERİLERİNİZE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ERİŞİP BUNLARI PAYLAŞIN
Ürün tasarımlarında gerçek zamanlı iş birliği yapılmasını sağlayarak ve tüm iş ekosisteminizin uzmanlığından yararlanarak
ürün geliştirme sürecini hızlandırın.

GENEL BAKIŞ
Collaborative Designer for SOLIDWORKS ®, SOLIDWORKS 3D CAD'i 3DEXPERIENCE ® Platformuna bağlar; böylece
SOLIDWORKS tasarım verilerinizi güvenli bir şekilde bulut ortamına kaydedebilir ve bunlara istediğiniz yerden bir
tarayıcı ile erişebilirsiniz. Verileriniz platforma yüklendikten sonra tasarıma, simülasyona, üretime ve yönetime yönelik
tüm 3DEXPERIENCE çözümleri verilerinizden yararlanabilir.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

3DEXPERIENCE PLATFORMUNUN ÖZELLİKLERİ

• CAD verilerinizi 3DEXPERIENCE Platformuna yükleyin ve
platformdaki tüm çözümler için kullanılabilir hale getirin.

Büyümekte olan çözüm portföyü ve güvenli bulut teknolojisi
sayesinde 3DEXPERIENCE Platformu, ürün geliştirme sürecinizin tüm yönlerini yönetmenize imkan tanırken altyapı
maliyetlerini, BT yükünü, yazılım bakımını ve karmaşıklığı
azaltır. Tüm 3DEXPERIENCE çözümleri kusursuz bir şekilde
birlikte çalışarak veri yönetimini, paylaşımı ve iş birliğini
kolaylaştırır. Collaborative Designer for SOLIDWORKS aşağıdaki platform özelliklerinden yararlanabilir:

• Siz SOLIDWORKS yazılımında çalışırken paydaşlarınızın
bulut ortamındaki mevcut tüm iş verilerini ve tasarım
verilerinizi kullanmasını sağlayın.
• Dilediğiniz cihazdan dilediğiniz zaman SOLIDWORKS
tasarımlarınızı iş ekosisteminizde paylaşın.
• Bir web tarayıcısından ilgili tasarım bağlamlarını
arayın, inceleyin ve seçin; gözden geçirme, üretime
gönderme ve kilitleme/kilit açma gibi yaşam döngüsü
işlemlerini gerçekleştirin.

• Tasarımları her yerden, her zaman ve her türlü cihazda
bir web tarayıcısı üzerinden görüntüleme, paylaşma,
detaylandırma, tartışma ve yönetme.
• 3D bileşenleri web erişimi olan herhangi bir cihazdan
anında görselleştirme. Tablo ve 3D tasarım verilerinde
eş zamanlı olarak gezinme ve iki ürün yapısı arasındaki
farklılıkları kolayca doğrulama.
• 3D Creator ile 3D Sculptor gibi 3DEXPERIENCE tasarım
araçları arasındaki sorunsuz etkileşim sayesinde yeniden
çalışma ve veri dönüştürme hatalarını önleme.
• Bulut tabanlı panolar, mesajlaşma, etkinlik akışları,
topluluklar ve sürükle bırak görev yönetimi aracılığıyla
şirket içindeki ve dışındaki tüm ekip üyeleriyle gerçek
zamanlı olarak iş birliği yapma.
• Verilerinizi ve ürün geliştirme sürecinizin tüm yönlerini
platform üzerinde güvenli bir şekilde yönetme.
Revizyonları özel araçlarla kontrol etme.
• 3DEXPERIENCE Marketplace ile dünyanın dört bir
yanından kolayca parça ve hizmet alma.

3DEXPERIENCE ® platformumuz marka uygulamalarımızı desteklemekte, 11 sektöre hizmet
vermekte ve zengin bir endüstri çözümü deneyimleri portföyü sunmaktadır.
3DEXPERIENCE® Şirketi Dassault Systèmes, işletmelere ve kişilere sürdürülebilir yenilikler hayal etmeleri için sanal evrenler sunar. Şirketin dünya
çapında lider çözümleri; ürünlerin tasarlanma, üretilme ve desteklenme biçimini değiştirmektedir. Dassault Systèmes’in işbirlikçi çözümleri, toplumsal
yenilikçiliği teşvik ederek, gerçek dünyayı iyileştirmek için sanal dünyadaki imkanları genişletir. Grup, 140’tan fazla ülkede tüm sektörlerde her
ölçekteki 250.000’den fazla müşteriye değer katar. Daha fazla bilgi için www.3ds.com/tr-tr adresini ziyaret edin.
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• SOLIDWORKS'ten çıkmadan 3DEXPERIENCE
Platformunda görevleri inceleyin ve tasarım verilerini açın.

