3DEXPERIENCE ONCLOUD

DESIGN MANAGEMENT

Fácil, rápido e adaptável

A FORMA MAIS RÁPIDA PARA
POTENCIAR OS RECURSOS DO
3DEXPERIENCE ONCLOUD NA
SUA EMPRESA

O Design Management é o gestor dos seus desenhos CAD no
3DEXPERIENCE na Cloud. Esta é uma solução que se adapta às
suas necessidades e como se trada de uma subscrição do
3DEXPERIENCE na Cloud, permite-lhe dimensionar o sistema
de acordo com as suas necessidades em qualquer momento.
Através do Services Quick Start terá acesso de uma forma fácil e
rápida a formação e suporte de acordo com as necessidades da
sua empresa.

AS FUNCIONALIDADES INCLUIDAS NO DESIGN MANAGEMENT SÃO:
CRIAÇÃO DE ATRIBUTOS CAD

FLUXOS DE ALTERAÇÕES E APROVAÇÃO

Conﬁguração das 6WTag

Gestão de Alterações
Gestão do Ciclo de Vida e Revisões

INTEGRAÇÃO COM CATIA V5 E SOLIDWORKS
Criação de Montagens e Planos 2D

RELAÇÕES*

Conﬁguração das legendas e mapeamento de atributos

Metodologia de pesquisa e uso das 6WTag

Modelos 3D/2D

Descoberta de relações entre elementos

Gestão de materiais
Duplicados
Revisões

DASHBOARD
Metodologias para uso no ambiente de Desenho
> Bookmarks
> 3DPlay

DESENHO CONCORRENTE

> 3DMarkup

Owner

> LCF colaborativo

Reserva de documentos

> Editor de estrutura do produto (opcional)

SMART START

DESIGN
MANAGEMENT

PROJECT
MANAGEMENT
LEADER

83 €/MÊS

36 €/MÊS

54€/MÊS

*Subscrição minima para 5 utilizadores

* Em função do software CAD a integrar

A plataforma 3DEXPERIENCE® é a base das aplicações da Dassault Systèmes que fornecem um
conjunto diversiﬁcado de soluções para 11 setores da indústria.
A Dassault Systèmes é a empresa 3D EXPERIENCE®, fornece universos virtuais que possibilitam a criação de inovações sustentáveis a
empresas e indivíduos. As suas soluções líderes mundiais transformam a maneira como os produtos são projetados, produzidos e sustentados.
As soluções colaborativas da Dassault Systèmes promovem a inovação social e ampliam as possibilidades de o mundo virtual melhorar o mundo real.
O grupo adiciona valor acrescentado a mais de 210.000 clientes de todos os tamanhos em todas as indústrias, em mais de 140 países. Para obter
mais informações, visite www.3ds.com.
.
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