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Windchill® ProjectLink™

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY W ZARZĄDZANIU PROJEKTEM W TRAKCIE CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

Windchill ProjectLink firmy PTC zapewnia wszechstronne 
możliwości zarządzania i realizacji projektu, umożliwiając 
efektywną współpracę zespołu rozwijającego produkt niezależnie 
od lokalizacji.

Globalne rozproszenie zespołów i nieustająca 
potrzeba sprostania wymaganiom klientów, wejścia na 
rynek w założonym czasie i z założoną jakością 
wymagają efektywnej współpracy. Z pomocą systemu 
Windchill ProjectLink firmy mogą bezpiecznie 
wykorzystać talenty i energię całego zespołu, zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz firewalla. Poprzez 
wykorzystanie samodzielnych wirtualnych przestrzeni 
roboczych zapewnia on możliwości zarządzania 
projektem oraz dostęp do dokładnej informacji 
o produkcie we właściwym czasie, dzięki czemu zespół 
jest zgrany, terminowy i prze do przodu.

Kluczowe korzyści

Skróć czas wprowadzenia na rynek i zwiększ 
przewagę nad konkurencją

Windchill ProjectLink sprawia, że zespół wykonuje 
odpowiednie działania poprzez automatyczne 
przydzielanie zadań i zapewnienie dostępu do 
bieżących danych projektu w czasie rzeczywistym. 
Dzięki sieciowym narzędziom do zapisywania 
pomysłów i najlepszych rozwiązań od wewnętrznych 
i zewnętrznych uczestników, pomaga on firmom 
w pełnym wykorzystaniu całej dostępnej wiedzy.

Stymuluj przestrzeganie firmowych i przemysłowych 
standardów

Używając wbudowanych, sterowanych obiegiem pracy 
szablonów projektów i dokumentów, 
oprogramowanie pomaga w utrzymaniu zgodności 
interdyscyplinarnych procesów z obowiązującymi 
standardami firmowymi, programowymi lub 
przemysłowymi.

Możesz definiować i realizować plany projektów, jak również 
powiązać zadania projektu z efektami pracy nad produktem.

http://www.ptc.com
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Kluczowe funkcje

Zarządzanie informacją o projekcie

• Przechowuje dane w folderach i kontroluje dostęp 
do dowolnej treści związanej z produktem, łącznie 
z wymaganiami, specyfikacjami, modelami CAD, 
notatkami projektowymi, planami produkcyjnymi, 
definicjami części i wykazami części.

• Dodając opcjonalnie rozwiązanie Windchill 
PDMLink®, otrzymujesz wszechstronną współpracę 
z systemem zarządzania treścią produktu, gotowymi 
procedurami zarządzania zmianą i wsparciem dla 
kluczowych procesów biznesowych.

• Rejestrowanie/wyrejestrowanie dokumentów 
z historią iteracji.

• Udostępniaj projekty CAD do wielu projektów 
jednocześnie, umożliwiając w ten sposób 
równoległe opracowywanie potencjalnych, 
alternatywnych rozwiązań.

• Ustandaryzuj zadania, używając szablonów 
dokumentów i projektów.

• Zautomatyzowane lub doraźne przekazywanie 
dokumentów oraz części do oceny i zatwierdzenia.

• Reguły kontroli dostępu do poszczególnych 
dokumentów, części i folderów.

• Bazujący na plikach XML import i eksport informacji 
projektowych do i z innych projektów, 
korporacyjnych systemów firmowych lub innych 
rozwiązań.

• Twórz, weryfikuj, rozsyłaj i monitoruj pakiety 
informacji zarządzane przez system Windchill (np. 
dokumenty, części, modele CAD, powiązane z nimi 
metadane), w celu udostępnienia ich zewnętrznym 
partnerom.

Planowanie projektów

• Definiuj harmonogramy i sekwencje czynności, 
zadań i kamieni milowych.

• Połączone efekty pracy.

• Przypisuj zasoby do zadań.

• Ręczna i automatyczna realizacja projektu.

• Monitorowanie i raportowanie pracy (% ukończenia, 
% wykonania itp.).

• Wyświetlaj harmonogramy projektów na linii czasu 
lub wykresie Gantta.

Umożliwienie współpracy

• Centralne, bezpieczne repozytorium 
współdzielonych danych.

• Zarządzanie spotkaniami on-line i dyskusjami.

• Utrzymuj całkowitą identyfikowalność historii 
obiektu i osi czasu.

• Interoperacyjna wymiana informacji z systemem 
Windchill PDMLink.

Automatyzacja procesów biznesowych

• Konfigurowalne formularze definiują zadania 
procesu i wiążą ze sobą odpowiednie informacje.

• Zarządzanie zapisywaniem i rozwiązywaniem 
punktów realizacji.

• Narzucenie terminów z zasadami eskalacji dla 
aktywnych i następujących powiadomień.

• Przekazywanie zadań pomaga opiekunom 
projektów w likwidowaniu wąskich gardeł 
i upraszczaniu obiegów pracy.

Bazujący na rozwiązaniach sieciowych

• Przeglądarkowy interfejs pokazuje wszystkie 
informacje istotne dla określonych ról, obowiązków i 
zadań.

• Spersonalizowane subskrypcje i powiadomienia 
przekazują zespołom najnowsze zmiany.

• Portale projektów poświęcone przestrzeniom 
roboczym umożliwiają zespołom śledzenie 
harmonogramu projektu, efektów pracy, statusów 
i powiązanych zadań.

• Interaktywna współpraca za pomocą dyskusji on-
line i spotkań bazujących na narzędziach 
sieciowych.

• Portale użytkowników oferują spersonalizowane 
widoki określonych projektów i działań.

• Wykorzystuje standardową przeglądarkę 
internetową. Brak konieczności instalacji 
oprogramowania klienckiego.

http://www.prodart.pl
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Samodzielna administracja

• Wykorzystaj firmowe i funkcjonalne szablony do 
stworzenia, skonfigurowania i wykorzystywania 
informacji projektowych oraz uprawnień 
użytkowników i interfejsów bez polegania na dziale 
IT.

• Zapraszaj członków zespołu z podziałem na role, 
używając wiadomości e-mail.

• Informacja zorganizowana w logiczny, 
skoncentrowany na projekcie sposób.

• Twórz foldery i dodawaj zawartość bezpośrednio 
z pulpitu.

Wbudowana wizualizacja

• Identyfikuj, oglądaj i wykorzystuj informacje 
o produkcie bez konieczności korzystania i aplikacji 
MCAD, ECAD lub Microsoft Office.

• Łatwo i szybko wyszukuj i weryfikuj zawartość za 
pomocą miniatur 3D.

• Przesyłaj informacje zwrotne, używając 
wbudowanych narzędzi do opisywania.

Integracja z wieloma aplikacjami CAD

• Zarządzaj wieloma formatami MCAD, takimi jak 
Creo®, CADDS® 5, AutoCAD®, CATIA® V5, Autodesk 
Inventor® czy SolidWorks® i twórz ich wizualizacje.

• Obsluga głównych pakietów ECAD firm Mentor®, 
Zuken® i Cadence®.

Integracja z aplikacjami firmy Microsoft

• Pełna integracja z programami Microsoft Word®, 
Excel®, PowerPoint® i Outlook®.

• Dwukierunkowa współpraca punktów realizacji 
z programem Microsoft Excel.

• Wymiana i edycja planów z programem Microsoft 
Project®.

• Integracja wiadomości email i spotkań z programem 
Microsoft Outlook.

Skalowalny i bezpieczny

• Pełna skalowalność z możliwością obsługiwania 
tysięcy pracujących równolegle użytkowników.

• Trzy podstawowe poziomy zabezpieczeń 
w zarządzaniu projektami:

– Uwierzytelnianie użytkownika: z pomocą 
standardowego uwierzytelniania serwera sieci 
Web.

– Dostęp do projektu: ograniczenie aktywności dla 
dyskretnych projektów.

– Dostęp do pliku: kontrola praw dostępu do 
poszczególnych folderów, dokumentów, części 
oraz modeli CAD.

Wsparcie systemowe i wymagania sprzętowe

Specyfikacja platformy

• Microsoft Windows®, UNIX® i Linux®

• Przeglądarka: Internet Explorer®, Mozilla Firefox® 
i Google Chrome®

• Baza danych: Oracle® 11g i 12c oraz SQL Server® 
20012 i 2014

Odwiedź stronę wsparcia technicznego PTC, żeby 
uzyskać najnowsze informacje o wsparciu sprzętowym 
i wymaganiach systemowych.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
prodart.pl/oprogramowanie/pdm lub skontaktuj się 
z nami.

Integracja z pulpitem umożliwia dostęp do dokumentów 
systemu Windchill w eksploratorze Windows. Możesz 
poruszać się po folderach produktów, projektów i bibliotek, 
otwierać dokumenty i zapisywać nowe dokumenty 
w systemie Windchill, używając metody „przeciągnij i upuść”.

© 2016, PTC Inc. (PTC). Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedstawione tu materiały mają 
charakter wyłącznie informacyjny, mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia 
i_nie powinny być interpretowane jako gwarancja, zobowiązanie, warunek lub oferta ze 
strony PTC. PTC, logo PTC i wszystkie nazwy i logo produktów PTC są znakami handlowymi 
lub zastrzeżonymi znakami handlowymi PTC i/lub jej podmiotów zależnych w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej i w innych krajach. Wszystkie pozostałe nazwy produktów 
i firm są własnością ich odpowiednich właścicieli. Czas wydania dowolnego produktu, łącznie 
z wszelkimi narzędziami lub funkcjami może ulec zmianie według uznania PTC.
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