NOWE FUNKCJE W OPROGRAMOWANIU SOLIDWORKS 2019 — ZARZĄDZANIE DANYMI ROZPROSZONYMI
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MENU SKRÓTÓW PLIKU SOLIDWORKS PDM

Korzyści

• Menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy jest
teraz dostępne na kartach Zawiera / Gdzie używane
i Lista materiałów.

Możliwość wykonania
dowolnej operacji na
dowolnym pliku podczas
używania dowolnej karty
SOLIDWORKS PDM.
Przykładem może być łatwe
przesyłanie plików do toku
pracy podczas przeglądania
listy materiałów.
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SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL WEB2
RESPONSYWNY DESIGN WEB2

Korzyści
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MIESZANE UWIERZYTELNIANIE
W SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL
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INTEGRACJA SOLIDWORKS PDM
PROFESSIONAL Z SOLIDWORKS INSPECTION
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ROZBUDOWANY KLIENT WEB
SOLIDWORKS MANAGE

• Przeprojektowane SOLIDWORKS PDM Web2
automatycznie reaguje na różne rozmiary okien
urządzeń i przeglądarek. Interfejs użytkownika
zapewnia ulepszone sterowanie oraz rozszerzoną
obsługę urządzeń dotykowych.
®

• Możliwość uwierzytelniania użytkowników
w SOLIDWORKS PDM Professional zarówno
z poziomu Windows® Active Directory, jak i logowania
PDM SOLIDWORKS.

• Oprogramowanie SOLIDWORKS Inspection jest teraz
ściśle zintegrowane z SOLIDWORKS PDM Professional.
Integracja obejmuje zarówno dodatek SOLIDWORKS
Inspection do SOLIDWORKS, jak i samodzielną aplikację
SOLIDWORKS Inspection.

• Nowy klient przypomina wyglądem wersję desktop
i jest uzupełnieniem istniejącego klienta web.

Optymalizacja zawartości
w oparciu o rozdzielczość
urządzenia dokonywana
przez interfejs użytkownika
SOLIDWORKS PDM Web2,
niezależnie od tego, czy
używa się telefonu, tabletu,
laptopa czy monitora
o wysokiej rozdzielczości.

Korzyści
Łatwiejsza współpraca
z dostawcami i klientami
poprzez wyeliminowanie
konieczności dodawania
zewnętrznych
użytkowników do
firmowego Active Directory.

Korzyści
Uporządkowane dane
z kontroli jakości dla
lepszego nadzoru
i identyfikacji.

Korzyści
Większa wygoda
użytkowania dla
użytkowników zdalnych,
którzy potrzebują
pełnych możliwości
wersji desktop.

POŁĄCZONE REKORDY SOLIDWORKS MANAGE

Korzyści

• Nowa funkcja połączonych rekordów zapewnia większą
elastyczność klientom, którzy chcą mieć oddzielne, lecz
połączone elementy reprezentujące tworzone produkty.

Umożliwienie firmom
przechowywanie danych
w SOLIDWORKS PDM
lub innych obiektach
dokumentowych, które są
kontrolowane przez jedną
grupę i dostępne dla innych
grup, które nie posiadają
uprawnień do modyfikowania
danych dokumentu.
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KARTA WŁAŚCIWOŚCI SOLIDWORKS MANAGE —
DANE WIDOKU LISTY MATERIAŁÓW

Korzyści
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EXALEAD ONEPART — ZAKTUALIZOWANY
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
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EXALEAD ONEPART — NOWE NARZĘDZIA
3D VIEWER
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• Dodano nowe okienko wysuwane podczas przeglądania
listy materiałów na karcie właściwości. Można go
używać do wyświetlenia szczegółów dotyczących
wybranego elementu listy materiałów, w tym stanu,
wartości pól i odniesień.

Większa wygoda
użytkowania dzięki
dostępności informacji
o elemencie linii
w jednym miejscu.

Korzyści
Lepsza i łatwiejsza obsługa.

• Interfejs użytkownika EXALEAD OnePart został
przeprojektowany i zaktualizowany.
®

• Narzędzia do pomiarów i sekcji są teraz dostępne
w 3D Viewer.

EXALEAD ONEPART — WYCIĄGANIE TEKSTU
Z RYSUNKÓW
• W SOLIDWORKS Drawings istnieje teraz możliwość
wyszukiwania tekstu.

Korzyści
Umożliwienie
użytkownikom
dokładnego mierzenia
wyników wyszukiwania
3D bezpośrednio
w przeglądarce 3DPlay.

Korzyści
Bardziej zaawansowane
wyszukiwanie dzięki
wyszukiwaniu informacji
tekstowych zawartych na
rysunku SOLIDWORKS.

Nasze produkty, dostosowane do potrzeb 12 gałęzi przemysłu, bazują na platformie
3DEXPERIENCE, oferującej bogaty wybór rozwiązań przeznaczonych dla poszczególnych branż.
Dassault Systèmes, zapewnia użytkownikom intuicyjne środowisko projektowania 3DEXPERIENCE®, oferując przedsiębiorstwom i użytkownikom
indywidualnym nowoczesne, wydajne i kreatywne narzędzia do opracowywania innowacyjnych — i uwzględniających aspekty zrównoważonego rozwoju —
produktów. Udostępnione przez firmę rozwiązania zyskały niezwykłą popularność na całym świecie i zrewolucjonizowały sposoby projektowania, produkcji
oraz serwisowania produktów. Rozwiązania opracowane przez firmę Dassault Systèmes promują innowacje w zakresie komunikacji pomiędzy społecznościami
i poszerzają dostępne w świecie wirtualnym możliwości udoskonalania rzeczywistości. Z rozwiązań Dassault Systèmes korzysta ponad 220 000 różnej
wielkości firm z rozmaitych branż w ponad 140 krajach. Więcej informacji w witrynie www.3ds.com/pl-pl.
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