COLLABORATIVE
INDUSTRY INNOVATOR
3DEXPERIENCE ROLÜ

BULUT PLATFORMUNDA ÇOKLU CAD VERİSİ YÖNETİMİ İLE SOLIDWORKS®'Ü TAMAMLAYIN
İş ekosisteminiz boyunca tüm ürün yaşam döngüsü aşamalarında, gerçek zamanlı veri paylaşımı ve iş birliği ile ürün
yeniliklerini artırın ve pazara sunma süresini kısaltın.

GENEL BAKIŞ
Collaborative Industry Innovator, bulut tabanlı 3DEXPERIENCE® platformundaki her türlü içeriği yönetmek ve bu
içerikler üzerinde iş birliği yapmak için temel çözümdür. Tüm paydaşların mühendislik, tasarım, üretim, pazarlama
ve satış gibi yenilik süreçlerine bağlanmasını sağlayarak, farklı disiplinler ve CAD uygulamaları arasında eş zamanlı
tasarım gerçekleştirilmesine olanak tanır. Bu çözüm, gelişmiş ürün yapısında gezinme ve filtreleme, tarayıcı tabanlı 3D
görselleştirme ve geometrik analiz araçları, 3D sorun ve rota yönetimi, değişiklik yönetimi becerisi gibi birçok özellik sunar.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
• CAD verileri, simülasyon modelleri ve dokümantasyon
gibi içeriklerin oluşturma, inceleme, sunma ve eskime
süreçlerini kaydedip yöneterek iş birliğini kolaylaştırın
• Ekiplerin sorunsuz çalışabilmesi için sürükle bırak özellikli
Kanban tarzı panolarda görevleri oluşturun, atayın,
yönetin ve öncelikleri kolayca belirleyin
• Sorunları daha hızlı çözmek için 3D modellerinizin
bağlamında sorunları kolayca kaydedin, iletin ve analiz edin

• 2D ve 3D modellerdeki tasarım işaretlemeleriyle iş birliğine
dayalı olarak gerçekleştirilen incelemeleri destekleyin
• Kullanımı kolay, etkileşimli bir ortamda 3D içeriği
görselleştirin ve kurum içinde paylaşın
• Yazılım yükleme veya güncelleme yönetimi için BT'ye
gerek kalmadan içeriklerinizin tamamına güvenli ve
küresel bir erişim sağlayın

3DEXPERIENCE PLATFORMUNUN ÖZELLİKLERİ
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 karmaşıklığını
azaltır. Tüm 3DEXPERIENCE çözümleri kusursuz bir şekilde
birlikte çalışarak veri yönetimini, paylaşımı ve iş birliğini
kolaylaştırır. Collaborative Industry Innovator aşağıdaki platform özelliklerinden yararlanabilir:
• Teknik resimleri 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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• Doğru eylemi gerçekleştirmek ve ilerlemeyi takip etmek
için değişim yönetimi özelliklerinden yararlanın

