
•   Kilka systemów CAD w jednym PDM

•	 	Ustrukturyzowana	współpraca	wewnątrz	zespołów	
konstruktorskich

•			Szybkie	wyszukiwanie	danych,	pozostawiające	
więcej	czasu	na	kreatywną,	wartościową	pracę

•			Korzystanie	z	aktualnej	wersji,	aby	zapobiec	 
kosztownym	pomyłkom	

W skrócie
Integracje z CAD to sprawdzone moduły 
PRO.FILE do zarządzania modelami CAD i 
rysunkami ze wszystkich głównych systemów 
CAD. Integrują one PRO.FILE bezpośrednio z 
interfejsem odpowiedniego systemu CAD

Korzyści
Posiada wbudowane funkcje, które przyśpie-
szają zadania administracyjne w całym 
procesie projektowym, jednocześnie pozwa-
lając na zachowanie pełnej kontroli nad 
procesami zarówno w systemie PDM jak i 
CAD, minimalizując konieczność kosztownych 
zmian już na początku cyklu życia produktu i 
zwiększając produktywność.

Aplikacje
Integracje CAD zapewniają podstawę do 
zintegrowanego zarządzania produktem w 

PRO.FILE. Granice pomiędzy systemami CAD, 
aby zapewnić wydajne zarządzanie danymi 
i ujednoliconą obsługę użytkowników. Te 
integracje CAD są używane przez działy 
projektowe firm na całym świecie.

„PRO.FILE jest … strategicznym 
rozwiązaniem do zarządzania 
oraz dokumentacji procesów 
projektowych w mechanice i 
elektryce”
 
Michael Kreuzer, Manager IT  
Maschinenfabrik Herbert Meyer

Integracja	z	CAD	mechanicznym
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Wyzwanie i 
rozwiązanie

Wyszukiwanie i pobieranie
Nowoczesny cykl rozwoju produktu 
staje się coraz krótszy. Posiadanie 
struktury i przejrzystości znacznie 
ułatwia dostosowanie się do tego 
trendu. Rozpoczyna się to od 
mechanizmów klasyfikacyjnych takich 
jak lista charakterystyk i standardów 
klasyfikacji takich jak eClass. Dane 
produktowe są przechowywane w 
sposób bezpieczny i gruntownie 
ustrukturyzowany, systematyczne  i 
szybkie wyszukiwanie stają się 
oczywistością.

Kopiowanie i modyfikacja
Ponowne wykorzystywanie złożeń 
oraz części i adaptacja ich do 
wymagań klienta jest podstawą pracy 
konstruktorów. Zarządzanie kopiami 
oraz wersjami w PRO.FILE pozwala 
oszczędzić wartościowy czas podczas 
tworzenia kolejnych wariantów i 
wersji produktu, dzięki zredukowaniu 
rutynowych czynności dla inżyniera i 
sprawiając, że ponowne wykorzysta-
nie części i złożeń staje się łatwe.

Automatyka

 • Wspólna baza danych zapewnia 
pełną widoczność ponownego 
wykorzystania części i zespołów 
we wszystkich produktach. Zmiany 
mogą być udostępniane do 
wszystkich miejsc docelowych.

 • OM przenoszony jest do ERP 
poprzez kliknięcie myszy.

 • Zespoły produkcyjne i serwisowe 
automatycznie dostają niezbędne 
dokumenty.

 • Integracje PRO.FILE z CAD działają 
dwukierunkowo. Zarządzają doku- 
mentami CAD i wypełniają właści-
wości CAD zgodnie ze specyfika-
cjami aż do tabelki rysunkowej 
(numer artykułu, numer zamówienia, 
status, twórca, materiał itp.)

Ujednolicone procesy
Kolejną korzyścią korzystania z 
rozwiązania multi-CAD jest możli-
wość bezproblemowej integracji 
procesów pomiędzy różnymi 
systemami: przepływ pracy przy 
zatwierdzaniu i zmianie, zasady 
dostępu i zgodności oraz wiele 
innych są zharmonizowane, a ich 
ważność jest jasno określona. Nigdy 
nie było łatwiej kontrolować procesy. 
Ślady audytowe, historia zmian oraz 
najnowsze wersje są dostępne z 
jednego źródła i w różnych forma-
tach. Co więcej, wersje dokumenta-
cji i rewizje mogą być tworzone z 
dowolnym identyfikatorem.

Status przepływu pracy jest monitoro-
wany by upewnić się, że wszystkie 
wydane dokumenty dla całej firmy, 
przykładowo jako PDF,  zostały 
wcześniej sprawdzone i zatwierdzo-
ne. Eliminuje to kosztowne pomyłki w 
zamówieniach i produkcji.

Prawdziwe rozwiązanie multi-CAD
PRO.FILE wspiera ponad 30 rozwią-
zań CAD w zakresie mechaniki, 
elektryki oraz elektroniki. Wszystkie 
integracje z CAD powstały wewnątrz 
firmy PRO.FILE aby zapewnić 
jednakową obsługę niezależnie od 
systemu. PRO.FILE pozwala Ci 
pracować w wygodny sposób z 
poziomu systemu CAD i wciąż 
dodajemy kolejne funkcje aby 
sprostać twoim potrzebom.

„100 konstruktorów w 
naszym dziale rozwoju 
korzysta z AutoCAD, 
SolidWorks oraz Creo. 
Jedną z kluczowych zalet 
PRO.FILE jest to, że 
współpracuje on ze 
wszystkimi rozwiązaniami 
CAD.”
 
Karsten Ludewif, Organizacja Procesów 
 Hosokawa Alpine

„... projektant może zaoszczędzić 
średnio 47 minut dziennie dzięki 
wydajnej funkcji wyszukiwania”

Raport PUMACY 15.R.003 
„Trendy w zarządzaniu częściami CAD”

FAKTY

Dzień z życia inżyniera

Jaki jest cel?

Spędzanie mniej czasu 
na zadaniach 
administracyjnych. Są 
one dla inżynierów 
żmudne i zabierają 
czas na pracę 
kreatywną.
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Najważniejsze cechy produktu

Bezpieczne przechowywanie 
danych dla wszystkich systemów 
CAD

 • Ochrona przed nieuprawnionym dostępem

 • Wpisywanie, wypisywanie dokumentów

 • Szybkie wyszukiwanie

 • Podgląd wszystkich dokumentów i danych

Automatyczne tworzenie 
dokumentów CAD w formatach 
neutralnych (NDF)

 •  Dokumentacja CAD może być przeglądana bez specjalistycznego 
oprogramowania: PDF, PDF/A, TIF

 • Formaty do bezproblemowej wymiany pomiędzy systemami CAD: DXF, STEP, 
JT, i inne

Wspieranie wydajnej inżynierii  • Odniesienia w złożeniach

 • Wsparcie dla rodzin części

Automatyzacja dla przyśpieszenia 
procesu projektowego

 • Dla wariantów: Kontrola kopii

 • Dla wersji: Kontrola wersji

 • Dla zmian nazwy: Kontrola zmiany nazwy

 • Wyświetlanie różnic w listach materiałowych

 • Automatyczna aktualizacja bloków tytułowych

Automatyzacja dla lepszej 
koordynacji wewnątrz firmy

 • Automatyczny transfer struktur produktowych do ERP

 • Zapewnienie BOM mechatronicznego

 • Raporty o statusach projektów rozwojowych

 • Dostęp do dokumentacji dla działu produkcji i serwisu
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W skrócie

• PRO.FILE jest szkieletem danych produktu Product 
Data Backbone, który sprawia, że zarządzanie 
dokumentacja techniczną jest proste i bezpieczne

• Pozwala pracować z poziomu znanego systemu CAD

• Koordynacja zespołów projektowych pracujących z 
różnymi systemami CAD

• Pozwala wyeliminować nadpisywanie, decyduj kto 

pracuje na jakim dokumencie

• Redukuje liczbę obiektów, zapewniając większą 
transparentność jak części i złożenia są 
wykorzystywane

• Pozwala na unikanie błędów automatyzując 
rutynowe działania

• Integracja dwukierunkowa z ERP

Bazowe Wybrane funckje specjalistyczne

System CAD
Części, 

złożenia, 
rysunki

Zarządzanie 
kopiami

Zarządzanie 
wersjami

Rodziny 
części

Automatyzac-
ja BOM

Stworzone 
przez 

PRO.FILE

CREO / ME10

Niedostępne 
w systemie 

CAD

Mircostation

AutoCAD

AutoCAD
Plant 3D

AutoCAD
Mechanical

Inventor

SOLIDWORKS

Solid Edge

SIEMENS NX

CATIA V5

CREO (Pro/E)

PRO.FILE > CAD

Latest Update 07/2019. PRO.FILE, PRO.CEED and PROOM are products of PROCAD GmbH & Co. KG. 
All product names or brands mentioned in this document are registered by their respective owners.

PROCAD International Offices – Germany (Headquarters): PROCAD GmbH & Co. KG · Karlsruhe · info@procad.de · www.procad.de/en

Switzerland: PROCAD (Schweiz) AG · Härkingen · info@procad.ch 

USA: PROCAD Inc. · 500 Lake Street · Minneapolis, MN 55331 · USA · info@procad-intl.com

PRO.FILE Competence Centers – Austria: trisoft informationsmanagement gmbh · Seiersberg/Graz · info@trisoft.at · www.trisoft.at

Benelux: PLM XpertCenter BV · Bergambacht · The Netherlands · info@plmxpert.nl · www.plmxpert.nl

Italia: Fincad Srl (Torino) · Cadtec Srl (Vicenza) · Softrunners Srl (Bologna) · info@profile-plm.it · www.profile-plm.it

Polska: CAD Expert Sp. z o.o. · Łódź · Polska · kontakt@pl.pro-file.com · www.pro-file.com/pl

Brasil: ReSkill Tecnologia Ltda · São Caetano do Sul · SP · Brasil · contato@br.pro-file.com · www.pro-file.com/br


