Integracja Teamcenter
z Solid Edge
Rejestruj i udostępniaj dane z Solid Edge oraz
zarządzaj nimi z wykorzystaniem Teamcenter:
standardowego rozwiązania branżowego do
zarządzania cyklem życia produktu
Korzyści
• Zintegruj dane techniczne, aby stworzyć
jedno źródło informacji na temat produktu
dla swojej organizacji
• Szybko znajdź odpowiednie projekty
i istotne dane
• Twórz i wdrażaj spójne procesy, aby
polepszyć współpracę wewnętrzną oraz
komunikację z klientami i dostawcami
• Zarządzaj strukturami list BOM i wspieraj
konfiguracje/warianty produktu,
właściwości wystąpień oraz synchronizację
list BOM

Omówienie
Stwórz środowisko współpracy i przejmij kontrolę
nad danymi dotyczącymi produktów, łącząc
światowej klasy oprogramowanie firmy Siemens
Digital Industries Software: Solid Edge® oraz
Teamcenter®. Integracja Teamcenter z Solid
Edge (Solid Edge Embedded Client) oferuje cały
wachlarz możliwości zarządzania cyklem życia
produktu (PLM), pozwalając użytkownikom
ograniczyć czas oraz koszty rozwoju. Jedno źródło
danych produktowych dla zespołu projektowego

i produkcyjnego pomaga zoptymalizować cały
proces: od stworzenia projektu po ostateczną
produkcję.
Rejestruj i udostępniaj dane z Solid Edge oraz
zarządzaj nimi z wykorzystaniem Teamcenter
Moduł Solid Edge Embedded Client pozwala na
łatwe przechwytywanie, kontrolowanie oraz
udostępnianie informacji projektowych z Solid
Edge w wysoce bezpiecznym środowisku PLM
Teamcenter — bez konieczności dodatkowej
pracy ze strony użytkownika. Szerokie możliwości
zarządzania rewizjami oraz funkcje kontroli
dostępu gwarantują, że odpowiednie osoby
otrzymają stosowne informacje we właściwym
czasie.
Niezależnie od tego, czy użytkownicy potrzebują
dostępu do najnowszych rewizji projektu, czy
wydanej już rewizji, możliwe jest ustanowienie
opcji kontroli dla części, złożeń i rysunków.
Procesy wydawania zapewniają, że dane są
chronione w całym cyklu ich życia. Niejawne
i wizualne statusy pobierania i zwracania plików
zapewniają, że dane nie ulegną nadpisaniu,
a użytkownicy są świadomi pracy wykonywanej
przez inne osoby. Aby zmaksymalizować

• Prowadź lepszą komunikację i udostępniaj
projekty dzięki spójnym wizualizacjom
• Zmaksymalizuj wydajność, pracując
w trybie offline
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Funkcje
• Twórz i edytuj części, rysunki oraz złożenia
z Solid Edge i zarządzaj nimi
• Porównuj liczne rewizje, wykorzystując
szerokie funkcje ich obsługi, pełną historię
oraz możliwość sprawdzania i automatycznego
przechwytywania powiązanych treści
• Wykorzystaj możliwości Teamcenter
w połączeniu z klientem Active Workspace, aby
z łatwością wyszukiwać dane, uzyskiwać do
nich dostęp i zaznaczać je w środowisku Solid
Edge
• Przeprowadź analizę wpływu, uzyskując szybki
dostęp do funkcji „gdzie użyto” i powiązanych
rysunków
• Analizuj koncepcje projektowe, nie wgrywając
plików do Teamcenter dzięki funkcji
modelowania koncepcyjnego
• Automatycznie twórz pliki translacji danych
projektowych, aby łatwo przekazywać je
zewnętrznym klientom
• Uprość i zautomatyzuj typowe działania
konstruktorów, wykorzystując bezproblemową
integrację z interfejsem oprogramowania Solid
Edge
• Prosta do wdrożenia i utrzymania integracja
między Solid Edge i Teamcenter, bez
konieczności dodatkowej instalacji
• Zwiększ ponowne wykorzystanie istniejących
części dzięki funkcji wyszukiwania kształtów
dostępnej jako dodatek

produktywność, zespoły mogą pracować w trybie
offline, dzięki czemu dane projektowe są dostępne
w terenie.
Szybko wyszukuj części, złożenia i rysunki Solid
Edge i uzyskaj do nich dostęp, aby ograniczyć czas
stracony na znalezienie i udostępnianie informacji
projektowych. Możliwości wyszukiwania kształtu
identyfikują podobne części w bazie danych
Teamcenter w oparciu o kształty i właściwości, aby
przeszukać zduplikowane projekty i w rezultacie
obniżyć koszty ponoszone na rzecz różnych
dostawców.
Moduł Solid Edge Embedded Client wykracza
poza zarządzanie danymi CAD w grupie roboczej,
wykorzystując jedno źródło danych produktowych,
co pozwala zespołom projektowym i produkcyjnym
na ścisłą współpracę i usprawnienie procesów
rozwoju oraz wytwarzania.
Bezproblemowa integracja skoncentrowana na
potrzebach użytkowników Solid Edge
Moduł zapewnia niezrównane połączenie między
Solid Edge (rozwiązanie CAD) oraz Teamcenter
(rozwiązanie PLM). Oba z nich są częścią portfolio
firmy Siemens Digital Industries Software, więc
doskonale łączą się ze sobą poprzez przejrzysty
interfejs użytkownika (UI), który działa o wiele
lepiej niż standardowe dodatki. Rozwiązanie jest
przekazywane użytkownikowi w formie jednego
kodu i nie wymaga dodatkowych instalacji. Pozwala
to na synchronizację wydań i aktualizacji.

Wykorzystując wstążkę Teamcenter w Solid
Edge, użytkownicy mogą szybko uzyskać dostęp
do zadań obejmujących zarządzanie danymi,
takich jak wyszukiwanie, otwieranie, pobieranie
i oddawanie pliku, właściwości, rozpoczęcie
procesu przepływu informacji i identyfikacja
części, które podlegają wydaniu. Okna dialogowe
Solid Edge, które obsługują operacje na
plikach, np. okno dialogowe otwierania pliku,
mają funkcję bezpośredniego wyszukiwania
plików Teamcenter. Dokumenty Solid Edge
są automatycznie filtrowane i wyświetlane
z wykorzystaniem atrybutów Teamcenter,
takich jak ID elementu. Wbudowana funkcja
wyszukiwania pozwala na szybkie i łatwe
tworzenie prostych oraz złożonych kwerend
zdefiniowanych w Teamcenter.
Opcja PathFinder może wyświetlić określone
atrybuty z Teamcenter, a użytkownicy uzyskają
dostęp do operacji Teamcenter przez kliknięcie
prawym przyciskiem myszki na wyświetlone
dokumenty Solid Edge. PathFinder wyświetla
status oddania pliku, a także informacje
o użytkowniku, statusie Teamcenter oraz
zmianach, które wprowadzono od czasu otwarcia
złożenia.
Moduł Solid Edge Embedded Client oferuje
możliwość wizualizacji wszystkich danych
Solid Edge, łącznie z częściami, złożeniami,
wersjami roboczymi, rodzinami części
i złożeń, informacjami PMI, widokami modeli,
regulowanymi części, przewodami, rurami
i spoinami — wszystko to z poziomu Teamcenter.
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Integracja z Teamcenter pozwala użytkownikom
również na szybsze i bardziej dokładne tworzenie,
analizowanie i dokumentowanie projektu oraz
powiązanych informacji produkcyjnych poprzez
automatyczną generację i zarządzanie lżejszymi
plikami wizualizacji (format JT™) dla modeli
części Solid Edge oraz plikami DXF, DWG i PDF dla
modeli roboczych Solid Edge.
Funkcja modelowania koncepcyjnego w Solid
Edge Embedded Client pozwala szybko tworzyć
i oceniać różne scenariusze projektowe,
wykorzystując Teamcenter jako fundament.
Konstruktorzy mogą analizować nowe koncepcje
projektowe, nie wgrywając plików do Teamcenter.
Umożliwia to tworzenie nowych części
i dodawanie ich do złożeń, bez określania numeru
części. Następnie projekt można opublikować
lub usunąć, w zależności od tego, czy zostanie
zaakceptowany.
Inne obsługiwane funkcje obejmują:
• Wyszukiwanie, umieszczanie, dodawanie
i zastępowanie komponentów w złożeniu Solid
Edge
• Zbiorcze ładowanie istniejących danych
Solid Edge z wykorzystaniem opcji „Dodaj do
Teamcenter”, która zawiera szeroki wachlarz
narzędzi do identyfikacji i rozwiązywania
problemów
• Synchronizację właściwości dokumentu
z atrybutami Teamcenter
• Wykorzystanie struktury złożenia Solid Edge do
zbudowania struktury produktu w Teamcenter,
a następnie synchronizacji w celu rejestracji
zmian
• Zapis nowych dokumentów w Teamcenter
z użyciem reguł obiektu dla ID elementu,
rewizji i definicji właściwości
• Kopiowanie i korekty złożeń w edytorze
struktur Solid Edge
• Szeroką integrację z Active Workspace,
która umożliwia wyszukiwanie, otwieranie,
dodawanie oraz zastępowanie elementów,
a także ich krzyżowe zaznaczanie na liście BOM
z Teamcenter i w aktywnej sesji Solid Edge
• Zarządzanie powiązaniami między częściami
i złożeniami Solid Edge oraz rysunkami i innymi
plikami referencyjnymi

• Przechwytywanie dokumentów spoza Solid
Edge, które są powiązane z plikami Solid Edge
(pliki Microsoft Word i arkusze kalkulacyjne
Excel, obrazy i pliki translacji)
Elastyczność i skalowalność
Moduł został stworzony w taki sposób, aby
zapewnić elastyczność i skalowalność firmom,
których potrzeby stale ulegają zmianie.
Synchronizacja wydań Solid Edge i Solid Edge
Embedded Client sprawia, że użytkownicy
Teamcenter mogą szybko przejść na najnowszą
wersję Solid Edge.

Minimalna konfiguracja systemu
• Windows 10 Enterprise lub Professional
w wersji 1809 lub nowszej (tylko wersja
64-bitowa)
• 16 GB pamięci RAM
• Grafika 65 tysięcy kolorów
• Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
• 8,5 GB wolnego miejsca na dysku
z przeznaczeniem na instalację

Integracja została zoptymalizowana pod kątem
lokalnej sieci komputerowej (LAN) oraz rozległej
sieci komputerowej (WAN). Skalowalność na
potrzeby środowisk WAN pozwala projektantom
z różnych lokalizacji geograficznych i uczestnikom
szerokiego łańcucha dostaw na połączenie się
z jedną bazą danych.
Przewaga Teamcenter
Integracja wykorzystująca moduł Solid Edge
Embedded Client jest obsługiwana przez
Teamcenter oraz Teamcenter Rapid Start, co
napędza innowacje i produktywność przez
połączenie ludzi i procesów z niezbędną wiedzą.
• Użytkownicy Teamcenter mogą łatwo
rozszerzyć zakres wdrożonego rozwiązania
PLM, wykorzystując szerokie portfolio aplikacji,
a także możliwość skalowania w zakresie
działalności oraz globalnego wdrożenia.
• Teamcenter Rapid Start to zaś wstępnie
skonfigurowana opcja wdrożenia, która
zarządza danymi projektowymi, a także
codziennymi zadaniami i procesami.
Stanowi ona idealny punkt początkowy dla
wykorzystania linii produktów Teamcenter
przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
Zwiększanie wartości
Solid Edge to zestaw niedrogich, łatwych do
wdrożenia i konserwacji oraz prostych w użyciu
narzędzi, uwzględniający wszystkie aspekty
procesu rozwoju produktu — projektowanie
mechaniczne i projektowanie elektryki,
symulacje, wytwarzanie, dokumentację
techniczną, zarządzanie danymi oraz współpracę
w chmurze.
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