3DEXPERIENCE Platform

COLLABORATIVE DESIGNER
FOR SOLIDWORKS
3DEXPERIENCE Role
TOEGANG TOT EN DEEL UW SOLIDWORKS-DATA
VEILIG IN DE CLOUD
Versnel uw productontwikkeling door realtime
samenwerking aan productontwerpen mogelijk te maken
en gebruik te maken van de expertise van uw hele
organisatie.

Overzicht
Collaborative Designer voor SOLIDWORKS® verbindt
SOLIDWORKS 3D CAD met het 3DEXPERIENCE® platform,
zodat u uw SOLIDWORKS-ontwerpgegevens veilig in de
cloud kunt opslaan en overal via uw browser kunt openen.
Alle 3DEXPERIENCE oplossingen voor ontwerp, simulatie,
productie en beheer, maken gebruik van dezelfde
gegevens zodra u via het platform werkt.

www.cadmes.com / info@cadmes.com

1

MOGELIJKHEDEN 3DEXPERIENCE PLATFORM
Met zijn groeiende oplossingsportfolio en veilige
cloudtechnologie stelt het 3DEXPERIENCEplatform u in staat om alle facetten van uw
productontwikkelingsproces te beheren en tegelijkertijd
de infrastructuurkosten, IT-overhead, softwareonderhoud
en complexiteit te verminderen. Alle 3DEXPERIENCEoplossingen werken naadloos samen, waardoor
gegevensbeheer, delen en samenwerken eenvoudig
worden.

BELANGRIJKSTE MOGELIJKHEDEN
»

»

»

»
»

Sla uw CAD-gegevens op het 3DEXPERIENCE
platform op en stel deze beschikbaar voor alle apps
op het platform.
Beoordeel taken en open ontwerpgegevens op het
3DEXPERIENCE-platform zonder SOLIDWORKS te
verlaten.
Stel belanghebbenden in staat om uw
ontwerpgegevens samen met alle beschikbare
bedrijfsgegevens in de cloud te gebruiken terwijl u
in SOLIDWORKS blijft werken.
Deel uw SOLIDWORKS-ontwerpen binnen uw
organisatie vanaf elk apparaat en op elk moment.
Zoek, verken en selecteer relevante
ontwerpen vanuit een webbrowser en voer
levenscyclusbewerkingen uit, waaronder herzien,
vrijgeven en vergrendelen / ontgrendelen.

Profiteer met Collaborative Designer for
SOLIDWORKS van de volgende platform
mogelijkheden:
»

»

»

»

»

»

Bekijk, deel, annoteer, bespreek en beheer
ontwerpen overal, altijd en op elk apparaat met een
webbrowser.
Visualiseer 3D-componenten direct vanaf
elk apparaat met internettoegang. Navigeer
tegelijkertijd door tabel- en 3D-ontwerpgegevens
en valideer eenvoudig de verschillen tussen twee
productstructuren.
Voorkom nabewerking en fouten bij het vertalen
van gegevens door naadloze interactie met
3DEXPERIENCE ontwerptools zoals 3D Creator en
3D Sculptor.
Werk in realtime samen met alle interne en externe
teamleden via cloudgebaseerde dashboards,
berichten, tijdlijnen, communities en taakbeheer.
Beheer uw gegevens en alle facetten van uw
productontwikkelingsproces veilig op het platform.
Beheer revisies met gespecialiseerde tools.
Koop eenvoudig onderdelen en services van over de
hele wereld in de 3DEXPERIENCE Marketplace.
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