KARTA PRODUKTU

Windchill® PDMLink®
KONTROLUJ WSZYSTKIE TREŚCI I PROCESY STERUJĄCE ROZWOJEM PRODUKTU

Windchill PDMLink nie tylko przechowuje, konﬁguruje i zarządza
informacją o produkcie na każdym etapie jego cyklu życia, ale też
efektywnie wspiera inicjatywy Twojej ﬁrmy mające na celu
zoptymalizowanie kluczowych procesów biznesowych.
Wynik: nareszcie możesz dopasować rozwój produktu do
strategicznych celów ﬁrmy i poprawić swoje wyniki biznesowe.
Windchill PDMLink daje światowym producentom
możliwość skonsolidowania rozproszonej informacji
o produkcie i zaprowadzenie porządku
w chaotycznych procesach rozwoju. Dzięki swoim
potężnym możliwościom zarządzania treściami,
konﬁguracją oraz zmianą pomoże Ci w przygotowaniu
produktów odnoszących sukcesy.

Kluczowe korzyści
Podnieś jakość produktu
Dzięki stosowaniu pojedynczej i kompletnej deﬁnicji
cyfrowej produktu Windchill PDMLink podnosi jego
jakość poprzez wyeliminowanie pomyłek związanych
ze zduplikowanymi lub brakującymi danymi.
Potencjalne problemy można teraz zidentyﬁkować na
wczesnych etapach procesu. Gdy całą treść – od
ostatecznych struktur zespołów po poszczególne
komponenty – konﬁguruje się, zarządza i przechowuje
w jednym, centralnym repozytorium, wszyscy w ﬁrmie
mogą uzyskać bezpośredni dostęp do tej samej
informacji o produkcie.
Zmniejsz liczbę błędów w procesach i przeróbek
inżynierskich

Użytkownicy oglądający i edytujący w systemie Windchill
PDMLink struktury produktów mogą edytować wiele
poziomów, aktualizować te struktury i korzystać z zalet
wbudowanej wizualizacji.
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W system WindchillPDMLink jest wbudowany
wszechstronny proces zarządzania zmianą, który
potraﬁ przeprowadzić „szybkie”, proste zmiany
powodujące niskie koszty i „pełne”, rozbudowane
modyﬁkacje, jednocześnie automatycznie
dokumentując historię rewizji i iteracji. W ten sposób
eliminowane są problemy spowodowane
nieporozumieniami lub opóźnieniami
w przekazywaniu zmian w produkcie.
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Wsparcie dla rozproszonego rozwoju produktu
Windchill PDMLink został zaprojektowany z myślą
o wspieraniu rozproszonego rozwoju produktu
poprzez zastosowanie architektury bazującej na
rozwiązaniach sieciowych, która potraﬁ koordynować
bazy danych zreplikowane na całym świecie. Teraz
każdy pracownik ﬁrmy lub dostawca może brać udział
w komunikacji dotyczącej rozwoju produktu i nad nią
współpracować. Działania i zdarzenia można
monitorować niezależnie od lokalizacji, co pozwala na
zidentyﬁkowanie potencjalnych wąskich gardeł lub
zduplikowanych zadań.

Funkcje
Potężne zarządzanie konﬁguracją
• Zarządzaj rozwojem konﬁguracji w miarę upływu
czasu, stosując gotowe szablony cyklów życia, które
można modyﬁkować i ponownie wykorzystywać.
• Twórz i zarządzaj wieloma widokami struktury
produktu, np. „jak zaprojektowano” lub „jak
zaplanowano”.
• Ustal reguły dotyczące wymienności, łącznie ze
stosowaniem części zamiennych i alternatywnych.
• Wykorzystując poziomy rewizji/iteracji, twórz nowe
numery części dla poważnych zmian przy
jednoczesnym zachowaniu istniejących numerów
dla mniejszych zmian.
• Wykorzystaj metody efektywności daty, serii albo
numeru seryjnego komponentu bądź produktu.
• Zdeﬁniuj i zarządzaj wariantami produktu
przygotowanymi dla określonego klienta na
podstawie zestawu zdeﬁniowanych opcji.
• Łatwo odszukuj różnice pomiędzy
wielopoziomowymi strukturami BOM.
• Usprawnij projektowanie metodą „od ogółu do
szczegółu” poprzez bezpośrednie tworzenie nowych
konﬁguracji w środowisku projektowym Creo®.
• Przechodź szybko do części wybranej konﬁguracji
zamiast pobierania całego „150%” modelu CAD.
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Gotowy proces zarządzania zmianą wykorzystujący
najlepsze rozwiązania
• Twórz, zarządzaj, rozdzielaj i monitoruj zgłoszenia
problemów, podania o zmiany oraz powiadomienia
o zmianach, używając zdeﬁniowanych dla klienta
warunków i szablonów.
• Stosuj proste procedury dla prostych i hurtowych
zmian oraz dokładne procedury dla zmian
o wysokim stopniu oddziaływania; wykorzystaj
podgląd treści przed wydrukiem, stworzeniem PDF
i treści sieciowych.
• Używaj panelu online do badania trendów w ilości,
dotkliwości i cyklu czasu zmian.
• Zarządzaj odejściami od założeń i odstępstwami od
produkcji dla zespołu produkcyjnego.
Wszechstronne zarządzanie treścią produktu
• Przechowuj bezpiecznie wszystkie dane
o produkcie, używając wyrejestrowania,
zarejestrowania, historii, wyszukiwania oraz kontroli
dostępu.
• Monitoruj, przechowuj i udostępniaj wiele
wersji/iteracji struktur produktów, danych deﬁnicji
produktu, modele i rysunki Creo oraz (opcjonalnie)
z innych systemów MCAD i ECAD, takich jak
AutoCAD®, PTC CADDS® 5, CATIA®, SolidWorks®,
Siemens® NX®, Inventor®, Mentor Graphics®, Zuken®
czy Cadence®.
• Zarządzaj treściami produktu i dodawaj do nich
inne dane, takie jak wymagania, specyﬁkacje,
publikacje techniczne, wyniki symulacji, plany
produkcyjne, wersje oprogramowania, obliczenia
inżynierskie i wizualizacje 3D.
• Wyszukuj dowolne informacje związane
z produktem, używając wbudowanej wyszukiwarki.
• Twórz przesyłki informacji projektowej (części,
modele CAD, obiekty zmiany, dokumenty)
i zarządzaj nimi, widokami oraz punktami
porównania oraz udostępniaj je zewnętrznym
partnerom w trybie oﬄine.
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Automatyzacja procesów biznesowych
i raportowanie
• Deﬁniuj lub rozbuduj graﬁcznie zdeﬁniowane juz
procesy sterowane obiegiem pracy, żeby
zautomatyzować postęp zadań związanych
z rozwojem produktu i nim zarządzać.
• Przypisz automatyczne powiadomienia do
kluczowych zdarzeń, takich jak zmiana wersji BOM
zespołu lub wydanie dokumentu projektowego.
• Narzuć terminy z zasadami eskalacji dla aktywnych
i uzupełniających powiadomień.
• Użyj narzędzia Cognos® Reporting Engine do
generowania przygotowanych raportów;
opcjonalnie stwórz swoje własne raporty lub
modyﬁkuj istniejące, używając oprogramowania
Cognos jako podstawy.
Powszechna wizualizacja
• Identyﬁkuj łatwo części, oglądając obrazy miniatur
tworzone automatycznie w trakcie rejestrowania
modelu CAD.

• Integracja z modułami Windchill Quality celem
poprawy widoczności i kontrolowania procesów
dotyczących jakości oraz potencjalnego ryzyka.
• Wprowadź system Windchill do krytycznych
biznesowych procesów obsługi posprzedażowej
poprzez wspieranie rozwiązań tworzenia informacji
serwisowych z wykorzystaniem oprogramowania
Arbortext.
Skalowalny i bezpieczny
• Inteligentna replikacja zawartości do zdalnych
serwerów plików dla rozproszonych zespołów
projektowych.
• Pełna skalowalność – możliwość jednoczesnej
obsługi tysięcy użytkowników.
• Zabezpieczenia deﬁniowane na poziomie domeny
(użytkownik, grupa, rola), dojrzałości (stan cyklu
życia) lub instancji (poszczególne foldery,
dokumenty, części).
• Wsparcie dla reguł zabezpieczeń dostępu Export
Control.

• Łatwo oglądaj, współpracuj, badaj i oznaczaj
dokładne wymiarowo informacje 2D i 3D
o produkcie, używając wbudowanych możliwości
wizualizacyjnych, wspomaganych przez narzędzia
Creo do wizualizacji.

Specyﬁkacja platformy

Integracja z innymi aplikacjami

• Baza danych: Oracle® 11g i 12c oraz SQL Server
2012 i 2014

• Pobieraj i wysyłaj dane o produkcie z poziomu
Microsoft Excel®.
• Integracja poczty i spotkań z Microsoft Outlook®.
• Opcjonalna integracja ze wbudowanymi
narzędziami do tworzenia oprogramowania celem
synchronizacji wymaganych materiałów sprzętu
i oprogramowania.
• Integracja z oprogramowaniem Arbortext w celu
optymalizacji i uproszczenia ilustracji technicznych
oraz procesu dokumentacji.
• Opcjonalna integracja z systemami ERP i innymi,
starszymi rozwiązaniami.
• Integracja z modułami Windchill Product Analytics
celem zapewnienia widoczności działania produktu
już na wczesnym etapie.
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• Microsoft Windows®, UNIX®, Linux®
• Przeglądarka: Internet Explorer®, Mozilla Firefox®,
Chrome®

Wsparcie systemowe i wymagania sprzętowe
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.
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