Pouhé 2 měsíce na restart do moderní správy dat!

Proč CAD Studio PDM QSP?

Co CAD Studio PDM QSP znamená?

• Máte podobné zkušenosti ve vaší firmě?

• Jednotný zdroj informací s řízeným
schvalováním a revidováním návrhových dat.
• Restrikce a požadavky na vyplňování informací.
• Přístup ke schválené výrobní dokumentaci a
nativním 3D návrhům bez CAD licence, od
konstrukce po výrobu.
• Automatizace publikování výrobní dokumentace.
• Možnost rozšíření a následnou integraci
s podnikovým informačním systémem.

× 3D a 2D návrhová data obsahují komplexní
strukturu, kterou nelze efektivně řídit tradiční
souborovou správou dat.
× Zdlouhavé vyhledávání a nejednotné
pojmenovávání a číslování dokumentace
× Nesourodá metodika tvorby dat bez možnosti
efektivní definice a udržení standardů.
× Přehled nad aktuálností dat je v kontrastu
s turbulentním prostředím neustálých změn a
zákaznických požadavků.
× Absence nástrojů pro perspektivní činnost
publikování výkresové dokumentace a
neefektivní přepisování kusovníků pro
navazující oddělení.
× Opakující se chybovost, pozdní dodávky
zakázek, ponížená marže a ztráta reputace.

„Konstruktér stráví až 21 hodin týdně
neproduktivní činností!“

Další výhody CAD Studio PDM QSP
• Zkušený tým implementátorů s dekádou
zkušeností s implementací PDM projektů různých
velikostí, zaměření a komplexností.
• Získané know‐how z PDM projektů je základem
nakonfigurovaného prostředí dle zaměření firmy.
• Škálovatelnost a plynulá rozšiřitelnost funkcionalit
řešení.
• Certifikované programové doplňky pro
automatizaci rutinních činností.
• Součástí je školení administrátorů a uživatelů
řešení.
• Ideální pro menší pracovní skupiny.

Následná doporučení k nasazení PDM QSP
• Návazná technická podpora formou servisní
smlouvy zajišťující dohled nad systémem a
postupný rozvoz tohoto počátečního řešení.

„Už s malým počtem konstruktérů na jedné lokaci jsme zjistili, že by bylo dobré nalézt řešení alespoň pro
základní správu dat, aby si konstruktéři navzájem nepřepisovali a nekradli data.“
ING. MICHAL DOSEDLA PH.D.,
Vedoucí konstrukce, FERMAT CZ s.r.o.

Kontaktujte CAD Studio:
info@cadstudio.cz
tel. 910 970 111

