3DEXPERIENCE DRAFTSIGHT TEKLİFİ

EKİPLERİNİZİ, VERİLERİNİZİ VE SÜREÇLERİNİZİ BULUT ORTAMINDA TEK
BİR YERDE BİRLEŞTİRİN
3DEXPERIENCE® DraftSight®, 2D ve 3D DWG dosyalarına yönelik güçlü DraftSight CAD çözümünü, bulut
tabanlı bir ürün geliştirme ortamı olan 3DEXPERIENCE platformuna bağlar. Tamamen bulut ortamında
güçlü iş birliği ve sezgisel veri ve ürün yaşam döngüsü yönetiminin yanı sıra yerel bayinizin sunduğu
destekten faydalanın.
Tüm verilerin 3DEXPERIENCE platformunda güvenli bir şekilde kaydedilmesi sayesinde tasarım ve
mühendislik ekipleriniz her zaman, her yerden ve her cihazdan teknik resimlerinize erişebilir, bunları
paylaşabilir ve yönetebilir. Müşteriler, ortaklar ve tedarikçiler dahil olmak üzere tüm iş ekosisteminiz,
farklı disiplinler ve departmanlar genelinde gerçek zamanlı iş birliği yapın. Birlikte sorunsuz çalışan roller
ekleyin ve ürünlerinizi platform üzerinde tek bir yerde tasarlamak, simüle etmek ve üretmek için tutarlı
bir kullanıcı deneyimi sağlayın. Kullanımı izleme, kullanıcıları yönetme ve lisansları tek bir yönetim
panosundan atama ve kaldırma gibi özellikler sayesinde lisans yönetimini basitleştirin.

3DEXPERIENCE DRAFTSIGHT TEKLİFİ
AŞAĞIDAKİ ROLLERİ İÇERİR:

Düzenli: Bulut tabanlı bir platformda güvenli veri ve
ürün yaşam döngüsü yönetimi

• 3DEXPERIENCE DraftSight: Prototip oluşturma, üretim,
lazer kesim, 3D baskı ve daha fazlasını mümkün kılmak
için 2D ve 3D DWG dosyalarına yönelik kapsamlı destek
sağlayan 3DEXPERIENCE platformuna bağlı sezgisel,
güçlü DraftSight Premium çözümü

• Tüm teknik resimlerinizi merkezi, güvenli bir konumda
saklayın ve herhangi bir yükleme yapmadan istediğiniz
cihazdan yönetin.

• Revizyon kontrolü ile sorunları, değişiklikleri ve tesisatları
takip edin ve çakışan düzenlemeleri azaltın.

İş Birliğine Dayalı: İş ekosisteminizin tamamını
kapsayan çok disiplinli iş birliği

• Collaborative Business Innovator: 3DEXPERIENCE
platformunda güvenli veri depolama ve paylaşımı,
özelleştirilmiş panolar, sosyal topluluklar ve daha birçok
özellik sunan, merkezi ekip iş birliğine yönelik tarayıcı
tabanlı rol

• Anahtar sözcükler, dosya formatları, öznitelikler ve etiketler
ile arama yaparak ilgili teknik resimleri hızlıca bulun.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

• Tüm kaynaklardan gelen bilgilerin kişiselleştirilmiş
görünümleri için panolar oluşturun ve veri akışları için
uyarılar ayarlayın.

Güçlü: Üretim ve yapım aşamalarındaki iletişim
ihtiyaçlarınıza yönelik sağlam 2D çizim ortamı
• DWG dosya formatında 3D katılar ve meshler ile 2D teknik
resimler oluşturun, düzenleyin, görüntüleyin, işaretleyin,
paylaşın ve yazdırın.

• Teknik resimlerin ön izlemesini görüntüleyin. Doğrudan
tarayıcı üzerinde çoklu dokunma hareketleriyle teknik
resimleri yakınlaştırın, kaydırın ve işaretleyin.

• Etkinlik akışları, sohbet, video ve kullanıcı etiketli
yorumlar aracılığıyla yapılandırılmamış ve yapılandırılmış
içerikleri paylaşın.

• Teknik resim teslimini hızlandırmak için zengin teknik
resim kütüphanelerini yeniden kullanmanın yanı sıra
kaynakları ve üretkenlik araçlarını engelleyin.
• Benzer bir arayüz ve DWG verileri ile otomasyonlara
yönelik destek sayesinde 2D CAD araçlarından kolayca
geçiş yapın.

3DEXPERIENCE ® platformumuz marka uygulamalarımızı desteklemekte, 11 sektöre hizmet
vermekte ve zengin bir endüstri çözümü deneyimleri portföyü sunmaktadır.
3DEXPERIENCE Şirketi Dassault Systèmes, insani ilerlemeyi hızlandıran ve kolaylaştıran bir aracıdır. İşletmelere ve kişilere, sürdürülebilir yenilikler hayal
etmeleri için iş birliğine dayalı sanal ortamlar sunmaktayız. Müşterilerimiz 3DEXPERIENCE platformumuz ve uygulamalarımızla gerçek dünyanın “sanal
deneyim ikizlerini” oluşturarak yenilik, öğrenme ve üretimin sınırlarını zorlar.
Dassault Systèmes’in 20.000 çalışanı, 140’tan fazla ülkede tüm sektörlerde her ölçekteki 270.000’den fazla müşteriye değer katar. Daha fazla bilgi için
www.3ds.com/tr-tr adresini ziyaret edin.
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• Collaborative Industry Innovator: 3DEXPERIENCE
platformunda sorun, değişiklik ve tesisat yönetimi,
DWG dosyalarının 3D olarak görselleştirilmesi ve
işaretlenmesi, Kanban tarzı görev yönetimi ve daha
birçok özellik sunan, ürün yaşam döngüsü yönetimine
yönelik tarayıcı tabanlı rol

• Disiplinler ve CAD uygulamaları genelinde DWG ve DXF™
dosyalarının, simülasyon modellerinin ve belgelerin
yaşam döngüsünü yönetin.

