COLLABORATIVE BUSINESS INNOVATOR
3DEXPERIENCE ROLÜ

SOLIDWORKS PORTFÖYÜNÜZÜ BULUT ORTAMIYLA GENİŞLETİN VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İŞ
BİRLİĞİ VE VERİ PAYLAŞIMI GERÇEKLEŞTİRİN
Farklı disiplinlerden ekiplerin bulut ortamında tek bir platformda gerçek zamanlı olarak iş birliği yapmasını sağlayarak
ürün yenilikleri sürecini hızlandırın.

GENEL BAKIŞ
Bulut tabanlı 3DEXPERIENCE® Platformu, tüm ürün geliştirme ihtiyaçlarınız için bir merkez işlevi görür ve birlikte kusursuz
şekilde çalışan ve büyüyen çözüm portföyüne erişim sağlar. Collaborative Business Innovator, temel özellikleri sunmanın yanı
sıra SOLIDWORKS® kullanıcılarının pano ve sosyal topluluk oluşturabilmelerini, güvenli bir şekilde veri toplayıp paylaşabilmelerini,
insanları bir araya getirebilmelerini, bilgi ve tecrübeleri tek bir yerde paylaşabilmelerini sağlar. Birbiriyle bağlantısız birden
fazla araca duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak, aynı bağlamda iş birliği yapılmasına, çevik çalışmaya ve pazara sunma süresini
kısaltmaya yardımcı olur.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
SOLIDWORKS dosyalarınızı ve diğer dosyaları
herhangi bir cihazda güvenli bir şekilde saklayın
ve paylaşın

SOLIDWORKS dosyalarınızı ve diğer dosyaları
doğrudan web tarayıcısını kullanarak anında
görselleştirin, inceleyin ve işaretleyin
Müşterileriniz, iş ortaklarınız veya tedarikçileriniz dahil herkes
SOLIDWORKS dosyalarını diledikleri cihazdan, diledikleri zaman
ve diledikleri yerden, uzman CAD araçlarına ihtiyaç duymadan ve
herhangi bir eklenti indirmeden tarayıcı üzerinden görselleştirebilir. Sezgisel çoklu dokunma hareketleriyle montajları parçalarına
ayırın, tasarımları yakınlaştırın, kaydırın ve döndürün. Çapraz
vurgulama, kesit, ölçüm, detaylandırma ve yorum yapmak için 3D
montaj yapısında gezinin.

Blogları, kesintisiz sohbet özelliğini ve görüntülü
aramaları kullanarak topluluklar oluşturun, görevler
atayın ve bilgi edinin
Sosyal topluluklar üzerinden, herkese açık veya özel olarak ekibinizle iş birliği yapın, bilgi alışverişinde bulunun, fikirlerinizi paylaşın
ve anketlere katılın. Görevleri doğrudan topluluklarınız üzerinden
atayın ve yönetin. Gerçek zamanlı kesintisiz görüşmeler gerçekleştirin; sesli ve görüntülü aramaları kullanarak etkileşimlerinizi
zenginleştirin. İçeriğinizi doğrudan 3DDrive üzerinden dilediğiniz
toplulukta yayınlayın.

Yapılandırılabilir panoları kullanarak işlerinizi
takip edin ve gerçek zamanlı olarak bilgi
paylaşımında bulunun
Sizi, ekiplerinizi ve yöneticilerinizi ilgilendiren en yeni ve güncel bilgilere yönelik kişiselleştirilmiş görünümler için panolar oluşturun.
Trendleri takip etmek, veri akışlarıyla ilgili uyarılar almak ve tüm
kaynaklardan gelen bilgileri izlemek için önceden yapılandırılmış
araçları kullanın. Müşteri incelemeleri için panoları kullanın, verilere dayalı kararlar alın.

Yapılandırılmamış ve yapılandırılmış içerikleri
etkinlik akışlarıyla paylaşın
Yorumlar ve başlıklı tartışmalar ile ekiplerinize anında geri bildirim
verin. Resimleri, bağlantıları, 2D ve 3D içerikleri ekleyin. Yorumları,
@Kullanıcı etiketini kullanarak belirli kullanıcılara yönlendirin.

Otomatik, merkezi uyarılarla güncel bilgileri alın
Bildirimlere abone olun ve önemli etkinlikler hakkında gerçek
zamanlı uyarılar alın. Birden çok bildirimi tek seferde görüntüleyin
ve yönetin. Bildirimlerinizi ne zaman ve nasıl alacağınızı seçin.

Verilerinizin tamamında arama yapın ve ihtiyacınız
olanı anında bulun
Tüm verileriniz dizine alınır ve otomatik olarak etiketlenir; böylelikle mobil cihazınızda veya SOLIDWORKS masaüstünde verilerinizi
hızlı bir şekilde bulabilir ve alabilirsiniz. İş ihtiyaçlarınıza göre arama
yapabilmek için ek etiketler oluşturun.

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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3DDrive ile tasarımlarınızı doğrudan SOLIDWORKS üzerinden
3DEXPERIENCE Platformuna yükleyin. 3DDrive; SOLIDWORKS
parça, montaj ve teknik resim dosyaları arasındaki ilişkileri anlar.
Bu ilişkiler indirme, açma, taşıma ve kopyalama işlemleri gerçekleştirilirken korunur. Dosyalarınızı dilediğiniz kişilerle güvenli bir
şekilde paylaşın. Google Drive, One Drive ve Dropbox üzerindeki
verileri doğrudan 3DDrive'da birleştirin.

