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PRO.FILE
Szkielet dla twoich danych i dokumentacjit
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Zarządzanie cyklem życia
produktu i dokumentacji
PRO.FILE pozwala na zarządzanie, kontrolę oraz informację o twoich danych
produktowych i dokumentach. Product Data Backbone to spójna platforma informacji
dla wszystkich działów, umożliwiająca im bezproblemową i prostą współpracę.
Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM)
Kontrola procesów obiegu dokumentacji
i przepływu informacji
Zarządzanie danymi produktu (PDM)
Połączenie rysunków, dokumentów i list
materiałowych (BOM). Dwukierunkowa
integracja z systemami ERP.

CAD

DMStec
Ustrukturyzowana i
zautomatyzowana
dokumentacja techniczna

Zarządzanie danymi CAD
Przechowywanie i
wyszukiwanie danych CAD

Zintegrowany PLM
Koordynacja procesów z
dostawcami i klientami
w czasie rzeczywistym

Archiwizacja i wyszukiwanie
Elektroniczna archiwizacja i dostęp do
dokumentacji

Rozpocznij dokładnie z tym co
potrzebujesz i stopniowo się rozwijaj
Od PDM i DMStec do PLM – PRO.FILE
zapewnia bezproblemowe użytkowanie, które daje wszystkim działom
dostęp do tego samego szkieletu
danych z podglądem z różnej perspektywy. Pozwala to na wgląd w relacje
pomiędzy danymi produktu, dokumentami okołoprojektowymi i emailami.
Rezultatem jest znaczący wzrost
transparentności procesów, satysfakcji
klientów oraz pewność zgodności z
normami.
DMStec – kontrola i zarządzanie
dokumentacją w firmach technicznych
Poprzez zarządzanie dokumentami
technicznymi i biznesowymi, takimi jak
oferty czy faktury razem z danymi
projektowymi tworzone są pliki cyklu
życia produktu. Zapewnia to transparentność oraz kompletność danych w
każdej fazie cyklu życia produktu. Co
więcej każdy dokument jest umieszczany tylko raz w centralnej bazie danych.
Możliwe jest dopasowywanie widoków oraz przepływu pracy by spełnić
oczekiwania poszczególnych działów,
zapewniając każdemu uczestnikowi
dostęp do niezbędnych informacji.
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PDM Multi-CAD – korzystasz z
więcej niż jednego systemu CAD?
Przyspieszony rozwój produktów przez
ujednolicenie zarządzania danymi
CAD oraz filozofii. PRO.FILE współpracuje z wieloma środowiskami CAD,
co pozwala na stworzenie spójnego
szkieletu danych Product Data Backbone pomiędzy wszystkimi systemami
CAD, niezależnie od ilości wykorzystywanych systemów mCAD i eCAD.
Bezproblemowa integracja z
systemem ERP
PRO.FILE pozwala na integrację z
większością systemów ERP, aby
wyeliminować konieczność ręcznego
przenoszenia oraz porównywania

CAD/CAE

wersji BOM. Dodatkowo zapewnia
dostęp do informacji o częściach
zakupowych. PRO.FILE działa na
zasadzie dwukierunkowej bramki
pomiędzy systemami CAD a ERP,
gwarantując, że cały czas wszystkie
dane są niezawodnie wymieniane
pomiędzy systemami.
Dostęp do wszystkich informacji ze
środowiska pracy do którego jesteś
przyzwyczajony
PRO.FILE umożliwia pracę z poziomu
Microsoft Office, systemu CAD czy
systemu ERP i pozwala na przechowywanie maili i załączników w
jednej centralnej lokacji z poziomu
twojej skrzynki.

ERP/SCM

CRM/…

Product Data Backbone
PDM

DMS tec
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PRO.FILE i jego aplikacje
Archiwizowanie i wyszukiwanie
•• Skanowanie przychodzących dokumentów
•• Elektroniczne archiwizowanie dokumentów
•• Kontrola „śladów” dla audytu
Zarządzanie danymi CAD
•• Zarządzanie i przechowywanie danych CAD w jednej bazie
•• D
 ostęp do rysunków, obiektów, złożeń, BOM i wielu innych z poziomu różnych
systemów CAD

Zarządzanie danymi produktu (PDM)
•• Zarządzanie wszystkimi danymi produktu z jednego miejsca
CAD

•• Klasyfikacja danych produktu (charakterystyka, numer, struktura …)
•• Zarządzanie dokumentami i częściami w kontekście (metadane, opisy …)
•• Automatyczne tworzenie neutralnych formatów plików (.pdf, .step, .iges)
•• O
 pcje inteligentnego wyszukiwania i zakładek dla szybszego dostępu do
danych produktu
•• Wygodna praca z poziomu wielu systemów
Zarządzanie dokumentacją w firmach technicznych (DMStec)
•• Centralne zarządzanie i kontrola dokumentów oraz plików cyklu życia
•• T worzenie i śledzenie relacji pomiędzy dokumentami i strukturami technicznymi
takimi jak oprzyrządowanie czy maszyny
•• Praca bezpośrednio z aplikacji Office
•• Zarządzanie dokumentami biznesowymi takimi jak np. faktury
•• Szybkie odnajdywanie dowolnego dokumentu
Zarządzanie cyklem życia (PLM)
•• Planowanie i kontrola przebiegu procesów PLM
•• Integracja procesów i projektów z danymi i dokumentacją
•• Zarządzanie plikami procesów, projektów oraz zadań
•• Przydzielanie ról projektowych oraz zezwoleń dostępu
•• Monitorowanie projektami i procesami
•• Zarządzanie zmianami, reklamacjami, kontraktami i innymi informacjami PLM
Zintegrowany PLM
•• Zapewnienie bezpiecznej i efektywnej współpracy pomiędzy lokacjami (ETOR)
•• Kontrola nad tym kto udostępnił oraz co pobrał i kiedy
•• Zapobieganie nakładaniu się danych przy zmianach
•• W
 ymiana wrażliwych danych z firmami trzecimi korzystając z wirtualnych
pokojów projektowych (PROOM)
•• W
 spółpraca z partnerami, dostawcami i klientami w bezpiecznych pokojach
projektowych (PROOM)
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Configure the Impact
PRO.FILE ma na celu zwiększenie efektywności procesów cyklu życia produktu.
Sposób wdrożenia EASY.CON zapewnia przewagę nad konkurencją.
Konfiguracja zamiast programowania
Takie podejście do produktu i wdrożenia pozwala na szybszy progres
projektu, niż w przypadku klasycznych
projektów IT. Nasz kierownik projektu
spotka się z Państwa firmą, aby ustalić
cele projektu i ścisłe zasady współpracy, by odpowiednio skonfigurować
system - krok po kroku pracując
bezpośrednio nad samym systemem.
Pozwala to na osiągnięcie natychmiastowych rezultatów. Umożliwiamy
również dokonywania zmian samemu
gdy zajdzie taka potrzeba. Z nami
projekt zostanie zakończony bez
zbędnych niespodzianek czy przekroczenia budżetu. Nazywamy to
podejściem EASY.CON, pozwala ono
szybciej osiągnąć rezultat.

•• K
 onfiguracja własnych procesów
w PRO.FILE
•• T worzenie interfejsów użytkownika, systemów klasyfikacji, raportów czy sposobów przepływu
pracy bez konieczności
programowania
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Jakie procesy, typy dokumentów oraz
zadania chcesz wdrożyć? Będziemy
pracowali z Tobą aby znaleźć idealną
ścieżkę pomiędzy „Co?” a „Dlaczego?”,
pomiędzy kosztami a korzyściami.
Przeprowadzimy konfigurację iteratywnie
i zatrzymamy się dopiero gdy
osiągniemy oczekiwany rezultat.
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•• S
 zybsze rozpoczęcie pracy z
natychmiastowym wdrożeniem
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Korzyści z wpływu
Szybkie wdrożenie PRO.FILE dla
całego przedsiębiorstwa pozwala na
pełną kontrolę nad procesami.

Cel

•• Interfejsy programistyczne do
tworzenia add-on i rozwoju
Doświadczenie, któremu możesz
zaufać
•• Ponad 30 lat doświadczenia
•• P onad 1000 projektów PRO.FILE
zakończonych sukcesem
•• C
 ertyfikowani managerowie
produktu
•• P RO.FILE sprawia, że wizje
przemysłu 4.0 stają się realne

“Wszystko co jest potrzebne
może być wdrożone szybko
i stosunkowo łatwo bez
nadmiernych modyfikacji i
programowania. PRO.FILE
pomagając nam pomaga
samemu sobie”
Arne Köster,
Szef projektu PLM w 2G Energy

•• Doskonałe oceny serwisu PRO.FILE

Rozpocznij szybko i skonfiguruj swoje wymagania z EASY.CON
EASY.CON iteratywne
wdrożenie PRO.FILE
Konwencjonalne
projekty PDM

wym 1

konfig 1

wym 2

Wymóg

wym = Wymóg, konfig = Konfiguracja
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konfig 2

wym n

konfig n

Dostosowywanie / programowanie
Czas projektu
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W skrócie
PRO.FILE ułatwia codzienną pracę. Product Data Backbone pozwala na koordynację w
całym przedsiębiorstwie
Utoruj drogę wydajności

Korzystaj z Product Data Backbone, by zapewnić
kompleksowe rozwiązanie PDM, PLM, DMStec

Projekty

Współpraca

•• U
 niknij pracy na tych samych
dokumentach
•• K
 onsekwentnie zarządzaj danymi
w całym cyklu życia produktu i we
wszystkich odpowiednich działach
•• Ś
 ledzenie zmian rozwoju produktu
jednym kliknięciem
•• T worzenie PDF z dowolnego
źródła kliknięciem myszy (Generic
job server)

Procesy

Product Data Backbone

Zadania

•• D
 ostęp do bazy PRO.FILE z
poziomu narzędzi biznesowych
•• R edukcja ilości części oraz
obniżenie kosztów utrzymania
produktu

Dokumenty

Iteratywna realizacja
•• P lanowanie projektu na którym
można polegać
•• N
 aucz się konfiguracji systemu
od doświadczonych managerów
projektu
•• U
 zyskaj szybko rezultaty z pracy
w PRO.FILE
•• Natychmiastowe wdrożenie
Rozszerzanie PRO.FILE
•• S
 zybka współpraca w czasie
rzeczywistym pomiędzy wszystkimi
oddziałami firmy (ETOR
•• U
 mieszczanie emaili i załączników
bezpośrednio do folderu projektu
poprzez przeciągnięcie
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Struktury
techniczne

•• Automatyczne spełnianie norm
•• M
 ożliwość rozszerzenia dzięki
Add-on i mobilnym aplikacjom
dzięki API

PRO.FILE > Przegląd

P RO. F I L E w a kc j i

Konfigurowalne widoki zapewniające dostęp do niezbędnych funkcji. Niezbędne inżynierowi do efektywnej pracy.

DMStec i PRO.FILE
Wszystkie dokumenty projektowe dostępne są dokładnie tam gdzie są potrzebne:
w folderze projektowym.
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