NOWE FUNKCJE W OPROGRAMOWANIU
SOLIDWORKS® 2021 — ZARZĄDZANIE DANYMI
SOLIDWORKS PDM
Udoskonalony Eksplorator plików

Korzyści

• Konfigurowalne polecenia szybkiego dostępu
• Możliwość zmiany układu widoku z poziomu
Eksploratora Windows
• Skróty takie jak Ctrl+I (polecenie Zaewidencjonuj)
• Obsługa funkcji Wstecz i Dalej z paska adresu
Eksploratora Windows

Znaczna oszczędność czasu
przy wykonywaniu typowych operacji SOLIDWORKS
PDM. Jeśli potrafisz korzystać
z Eksploratora Windows®,
łatwo i szybko opanujesz
nowe oprogramowanie

Widok Treehouse w Zawiera i Gdzie używane

Korzyści

• Widok Treehouse jako alternatywa dla listy na
kartach Zawiera i Gdzie używane
• Graficzna prezentacja struktury plików
• Dostępne trzy układy widoku zapewniające
odpowiedni zakres treści
• Dostępny również podgląd miniatur

Szybkie identyfikowanie
potrzebnego komponentu
i wykonywanie poleceń
SOLIDWORKS PDM bezpośrednio z poziomu graficznej wizualizacji struktury

Udoskonalone karty danych Web2*

Korzyści

• Możliwość skonfigurowania kart danych tak,
aby spełniały wymagania użytkownika Web2
• Edytowanie właściwości z widoku układu
płaskiego lub drzewa
• Obsługa wielu rodzajów formantów: wybór daty, pole
wielowierszowe, przyciski radiowe i pola wyboru

Znaczna oszczędność czasu
podczas pracy z Web2 dzięki
szybkiemu przeglądaniu
właściwości na kartach
danych i aktualizowaniu
wartości przy użyciu
nowoczesnych formantów

Ikony stanu i przejść w toku prac

Korzyści

• Znacznie poszerzony wybór ikon stanu
i przejść w toku prac
• Ikony jednoznacznie definiujące określone
stany i przejścia

Szybkie sprawdzanie stanu
plików dzięki kolorowym,
jednoznacznym ikonom

Opcje listy materiałów SOLIDWORKS

Korzyści

• Obsługa w SOLIDWORKS PDM wszystkich opcji
„Pokaż”, „Ukryj” i „Promuj” używanych na
listach materiałów SOLIDWORKS

Brak konieczności tworzenia
„nazwanej LM”, aby koordynować LM SOLIDWORKS
CAD i LM Data Management.
Mniejsze ryzyko błędów i wyższa wydajność pracy z LM
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