PROJECT PLANNER
3DEXPERIENCE ROLÜ

BULUT ORTAMINDA ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ İLE SOLIDWORKS'Ü TAMAMLAYIN
SOLIDWORKS® tasarım verilerinizi tüm proje üyeleri, görevler, teslim edilecek öğeler ve iletişim araçlarıyla bir araya getirerek,
yenilikçi ürünlerinizi zamanında ve bütçenizi aşmadan teslim edin.

GENEL BAKIŞ
Project Planner, bulut tabanlı 3DEXPERIENCE® Platformunda proje planlama, yürütme ve izleme için sunulan sezgisel bir
çözümdür. Esnek ve güvenli bir iş birliği ortamında çalışan Project Planner, ekiplerin fikir aşamasından ürün teslimine kadar olan
süreci hızlandırmalarına yardımcı olur. Project Planner, ekiplerinizin göreve özel dosya deposu ve etkinlik akışı aracılığıyla iş birliği
yapmalarına ve gerçek zamanlı özet çizelgeleriyle planlarına uymalarına yardımcı olur.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
• Projeye özel kısıtlamaları ve kaynakları karşılamak için
programı otomatik olarak optimize edin. Projeleri daha
kolay yönetilebilen görev kümelerine bölerek ve tüm ekip
üyelerine program değişiklikleri hakkında gerçek zamanlı
bilgi vererek ekip çalışmasını iyileştirin.
• Grafik halindeki görünümler sayesinde proje programını
kolayca izleyin ve düzenleyin. Bağımlılıklar oluşturarak
ve gerektiğinde bilgileri değiştirerek, Gantt şeması
zaman çizelgelerinde yer alan görevleri ve kilometre
taşlarını kullanabilirsiniz.

• Görevler veya kilometre taşları önemli tarihleri geçtiğinde
bildirimler alarak ve renk kodlu çizelgeler aracılığıyla önemli
ve süresi dolan görevleri görüntüleyerek teslim edilecek
öğelerin durumunu kolayca takip edin. Ekip üyeleri,
izlenebilirlik sağlamak için korunan gömülü yorumları
kullanarak iletişim kurabilir.
• 3DDrive aracılığıyla dosyaları depolayıp paylaşarak ve
3DSpace ile iş birliği alanları oluşturup yöneterek, ilgili
içeriği hem proje hem de münferit görev düzeyinde
kolayca yönetin.

3DEXPERIENCE PLATFORMUNUN ÖZELLİKLERİ
Büyümekte olan çözüm portföyü ve güvenli bulut teknolojisi
sayesinde 3DE XPERIENCE ® 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 proje yönetimini, veri yönetimini, paylaşımı ve iş birliğini
kolaylaştırır. Project Planner aşağıdaki platform özelliklerinden
yararlanabilir:
• İçerikleri her yerden, her zaman ve her türlü cihazda
görüntüleme, paylaşma, detaylandırma, tartışma
ve yönetme.
• Bulut tabanlı panolar, mesajlaşma, etkinlik akışları,
topluluklar ve sürükle bırak görev yönetimi aracılığıyla şirket
içindeki ve dışındaki tüm ekip üyeleriyle iş birliği yapma.
• Yalnızca istediğiniz şeyleri paylaşarak ve diğer ekip
üyelerinin tasarım verileri ile neler yapabileceğini kontrol
ederek tasarımları güvenli bir şekilde oluşturma, kaydetme,
çoğaltma, silme, değiştirme, kilitleme ve yönetme.

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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• Proje sahibinin görevleri kimlerin görebileceğini ve
düzenleyebileceğini seçmesini sağlayan, CAD verileri ve
belgeler dahil depolanan içeriklere erişimi koruyan esnek
erişim hakları yönetimi ile projelerinizi güvende tutun.

