3DEXPERIENCE Platform

COLLABORATIVE
BUSINESS INNOVATOR
3DEXPERIENCE Role
BREID UW SOLIDWORKS PORTFOLIO UIT NAAR DE
CLOUD EN MAAK EEN VEILIGE SAMENWERKING EN
HET DELEN VAN GEGEVENS MOGELIJK.
Versnel het tempo van productinnovatie door teams
met meerdere disciplines in staat te stellen om
realtime samen te werken op één platform in de
cloud.
Overzicht
Het cloudgebaseerde 3DEXPERIENCE® platform is
de hub voor al uw productontwikkelingsbehoeften
en biedt toegang tot een groeiende portfolio
van oplossingen die naadloos samenwerken.
Collaborative Business Innovator biedt fundamentele
mogelijkheden, stelt SOLIDWORKS® gebruikers in
staat om dashboards en communities te creëren,
gegevens samen te voegen en veilig te delen,
verbindt mensen, kennis en informatie op één
plek. Het maakt in context samenwerking mogelijk,
flexibiliteit en snellere time-to-market door alles in
een enkele omgeving uit te voeren.
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BELANGRIJKSTE MOGELIJKHEDEN
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Bewaar en deel uw SOLIDWORKS en
andere bestanden veilig vanaf ieder
apparaat
Upload uw ontwerpen rechtstreeks vanuit
SOLIDWORKS naar het 3DEXPERIENCE
platform met 3DDrive. 3DDrive begrijpt
de relaties tussen SOLIDWORKS parts,
assembly en 2D drawing bestanden.
Deze relaties blijven behouden tijdens
het downloaden, openen, verplaatsen
en kopiëren. Deel bestanden op een
veilige manier met iedereen. Breng data
van Google Drive, One Drive en Dropbox
rechtstreeks in 3DDrive bij elkaar.
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Visualiseer, verken en plaats mark-ups direct
in uw SOLIDWORKS en andere bestanden in
de webbrowser
Iedereen - uw klanten, partners of leveranciers
kunnen SOLIDWORKS-bestanden in de browser
bekijken, altijd en overal op elk apparaat,
zonder speciale CAD-tools en zonder plug-ins
te downloaden. Maak exploded views, zoom,
pan en roteer ontwerpen met instinctieve
multi-touch-bewegingen. Navigeer door de
3D-assemblagestructuur om via het model of
stuklijst, doorsneden, meten, annoteren en
commentaar te geven.
Creëer communities, wijs taken toe
en leg kennis vast met blogs, chat en
videogesprekken
Werk samen met uw team door gebruik te
maken van communities, openbaar of privé, om
informatie uit te wisselen, ideeën te delen en
deel te nemen aan enquêtes. Wijs taken toe en
beheer ze rechtstreeks vanuit uw community’s.
Voer in realtime gesprekken en verrijk
interacties met audio- en videogesprekken.
Publiceer inhoud rechtstreeks vanuit 3DDrive
naar elke community.
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Zoek in al uw data en vind direct wat u nodig
hebt
Al uw data wordt geïndexeerd en automatisch
getagd, zodat u uw gegevens snel kunt vinden
en ophalen op uw mobiele apparaat of vanuit
SOLIDWORKS desktop. Maak extra tags zodat
u kunt zoeken op basis van uw specifieke
zakelijke behoeften.
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Inzicht in uw werkzaamheden en deel
realtime informatie met configureerbare
dashboards
Maak dashboards om gepersonaliseerde
weergaven te bieden van de up-to-date
informatie die relevant is voor u, uw
teams en leidinggevenden. Gebruik vooraf
geconfigureerde widgets om trends te volgen,
waarschuwingen voor datafeeds te ontvangen
en informatie uit alle bronnen te volgen.
Gebruik dashboards voor klantfeedback, maak
datagestuurde beslissingen.
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Deel ongestructureerde en gestructureerde
inhoud en activiteiten via de tijdlijn
Geef uw teams direct feedback met
opmerkingen en discussie. Voeg afbeeldingen,
links en 2D- en 3D-inhoud toe. Directe
opmerkingen aan specifieke gebruikers met @
gebruikers-tag.

»

Blijf op de hoogte met geautomatiseerde,
gecentraliseerde waarschuwingen
Abonneer u op meldingen en ontvang realtime
meldingen over belangrijke activiteiten. Bekijk
en beheer meerdere meldingen tegelijk.
Kies wanneer en hoe u uw meldingen wilt
ontvangen.
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