
COLLABORATIVE 
INDUSTRY INNOVATOR 
3DEXPERIENCE Role

VERRIJK UW SOLIDWORKS® MET MULTI-CAD DATA 
MANAGMENT OP EEN CLOUDPLATFORM

Stimuleer productinnovatie en verkort time-to-market 
door het delen van gegevens en samenwerking in 
realtime mogelijk te maken, in alle fasen van uw
productlevenscyclus binnen uw gehele bedrijf.

IN HET KORT
Collaborative Industry Innovator in het 3DEXPERIENCE 
Platform stelt u in staat om uw inhoud veilig op te 
slaan, te organiseren en te beheren en in realtime 
samen te werken. Het verbindt alle gebruikers in de 
waardeketen met elkaar in een online omgeving. Het 
biedt u alle essentiële apps die bijvoorbeeld helpen 
bij het beheren van productontwerp en planning van 
productieprocessen.

De oplossing biedt: 
 » geavanceerde navigatie en filtering van 

productstructuren;  
 » browsergebaseerde 3D-visualisatie en 

geometrische analysehulpmiddelen;  
 » 3D probleem- en routebeheer; 
 » de mogelijkheid om wijzigingen te beheren.

 

3DEXPERIENCE Platform
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BELANGRIJKSTE MOGELIJKHEDEN

 » Stroomlijn de samenwerking met de 
mogelijkheid om het maken, beoordelen, 
vrijgeven en verouderen van bijvoorbeeld CAD-
gegevens, simulatiemodellen en documentatie 
vast te leggen, te archiveren en te beheren.

 » Maak, wijs toe en beheer taken in een 
soortgelijk Kanban dashboards door te slepen 
en neerzetten, waarbij u eenvoudig prioriteiten 
stelt om teams op het goede spoor te houden.

 » Los problemen op door deze snel vast te 
leggen, te communiceren en te analyseren in 
de context van uw 3D-modellen.

 » Maak gebruik van de mogelijkheden voor 
verandermanagement om de juiste acties te 
garanderen en de voortgang bij te houden.

 » Ondersteun gezamenlijke beoordelingen 
met ontwerpmarkeringen in zowel 2D- als 
3D-modellen.

 » Visualiseer en deel 3D-modellen binnen de 
onderneming in uw gebruiksvriendelijke, 
interactieve omgeving.

 » Bied veilig, wereldwijde toegang tot al uw 
ontwerpgegevens zonder dat IT de software-
installatie of updates hoeft te beheren 

VOORDELEN VAN HET 3DEXPERIENCE-PLATFORM

Met een snel groeiend portfolio van online 
apps en veilige cloudtechnologie stelt het 
3DEXPERIENCE®-platform u in staat om alle 
facetten van uw productontwikkelingsproces te 
beheren en tegelijkertijd de infrastructuurkosten, 
IT-overhead en softwareonderhoud en 
-complexiteit te verminderen. Alle 3DEXPERIENCE-
oplossingen werken naadloos samen, waardoor 
gegevensbeheer, delen en samenwerken 
eenvoudig worden. 

Met Collaborative Industry Innovator kunt u 
profiteren van de volgende platformmogelijkheden:

 » Bekijk, deel, annoteer, bespreek en beheer 
tekeningen overal, altijd en op elk apparaat.

 » Werk ideeën, 2D tekeningen, 3D modellen en 
productgegevens uit, samen met alle interne 
en externe teamleden via cloudgebaseerde 
dashboards, berichtenuitwisseling, 
activiteitenstromen, communities en 
taakbeheer door eenvoudig te slepen.

 » Creëer, bewaar, dupliceer, verwijder, wissel, 
vergrendel en beheer ontwerpen veilig, 
deel alleen wat je wilt en bepaal wat andere 
teamleden kunnen doen met ontwerpgegevens.
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Cadmes Belgique
Gosselies

Avenue Georges Lemaître 22

6041 Gosselies
 

info@cadmes.com

T: +32 71 35 14 83

Cadmes South Africa
Centurion 

Southdowns Ridge Office Park -  Unit 2 GF 

Corner John Vorster & Nellmapius Drive  

Irene, Centurion

 

info@cadmes.com

T: +27 12 880 31 59

Cadmes België
Merelbeke

Guldensporenpark 12 

9820 Merelbeke
 

info@cadmes.com

T: +32 9 222 23 23

Cadmes Nederland
‘s-Hertogenbosch  

Brabantlaan 3 D

5216 TV ‘s-Hertogenbosch 

 

Almelo 

Bedrijvenpark Twente 305

7602 KL Almelo
 

info@cadmes.com

T: +31 73 645 62 22


