CADENAS PARTsolutions
Światowy przełom
w zakresie
zasobów i jakości
biblioteki CAD produktów
standardowych

CADENAS PARTsolutions – rozwiązanie dzięki, któremu wszyscy wygrywają
Producenci i dostawcy części
standardowych oraz
Instytucje Normalizacyjne

Użytkownik końcowy

„win³ ”
„wygrana ³”
CADENAS
i Partnerzy

Sytuacja, gdy wszyscy wygrywają:
Producent części standardowych: łatwiejszy kontakt z Klientem, zwiększanie lojalności klientów.
Użytkownik końcowy: dane CAD wysokiej jakości, oszczędność czasu podczas projektowania.
CADENAS i Partnerzy: rozwój zasobów bazy katalogów, oferowanych Użytkownikom rozwiązań PARTsolutions,
wyznaczanie oraz potwierdzanie standardów rynkowych.
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Możliwe sposoby prowadzenia prac
CAD z częściami znormalizowanymi

Zysk

Stopień zaawansowania technologii

CADENAS PARTsolutions – przełom w CAD st. parts

„Intelligent Multi-CAD 3D / 2D”
Eksport do wszystkich obecnych na
rynku systemów CAD / ERP
Honorowanie relacji w plikach zespołów oraz historii
w plikach części
Możliwość generowania wersji pełnej i uproszczonej
geometrii

PDF lub „papier”

2D DXF/DWG

Klasyczna „opisowa”
dokumentacja techniczna.
Ręczne modelowanie 3D
części i zespołów
standardowych

Grafika
wektorowa 2D

3D STEP
IGES

Pliki CAD 3D/2D
tworzone
wewnątrz firmy

BOM – lista części
Modele zawierają dodatkowe atrybuty (np. nazwę
katalogową i numer części)
Wszystko z jednej platformy !

Geometria 3D
format neutral

Geometria 3D w formacie
“X”, typowym dla systemu
CAD, w którym powstała
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Wymagania klientów

CADENAS PARTsolutions – przełom w CAD st. Parts (JAKOŚĆ)
Możliwość eksportu do najważniejszych systemów CAD obecnych na rynku!

m.in.:

. . . inne
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CADENAS PARTsolutions – przełom w CAD st. Parts (JAKOŚĆ)
1. Zachowanie relacji w zespole części
2. Utworzenie historii modelowania części

3. Możliwość wygenerowanie wersji o pełnej i uproszczonej geometrii (obsługa dużych zespołów
części)
4. BOM – lista części
5. Modele zawierają dodatkowe atrybuty (np. nazwę katalogową i numer części)
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CADENAS PARTsolutions – przełom w CAD st. Parts (ZASOBY)

Liczba katalogów
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CADENAS PARTsolutions – przełom w CAD st. Parts (ZASOBY)
Globalnej społeczności użytkowników udostępnia się ponad 500 katalogów CAD
a) modele obiektów opisanych Normami,
b) modele wyrobów najważniejszych producentów.
Ad a)

...
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CADENAS PARTsolutions – przełom w CAD st. Parts (ZASOBY)
Globalnej społeczności użytkowników udostępnia się ponad 500 katalogów CAD
a) modele obiektów opisanych Normami,
b) modele wyrobów najważniejszych producentów.
Ad b)

...
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Stosowanie rozwiązań PARTsolutions – korzyści dla konstruktorów CAD
Dlaczego opłaca się wdrażać oprogramowanie PARTsolutions?
1. PARTsolutions radykalnie skraca czas projektowania, poprzez dostarczanie konstruktorom
geometrii 3D/2D niezbędnych części znormalizowanych (w natywnym formacie
najważniejszych systemów CAD obecnych na rynku)!
2. Użytkownik PARTsolutions zostaje uwolniony od problemów związanych ze stosowaniem
zawodnych formatów pośrednich (np. IGES) lub własnoręcznym modelowaniem
poszukiwanych części standardowych!
3. Konstruktor posiada możliwość szybkiego i skutecznego odnajdywania potrzebnych modeli
produktów, dzięki zaawansowanym formom wyszukiwania (słowa kluczowe, wartości
parametrów, wyszukiwanie geometryczne 3D/2D, topologiczne i wg szkiców).
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Stosowanie rozwiązań PARTsolutions – korzyści dla konstruktorów CAD
Ile czasu oszczędzasz dziennie, dzięki stosowaniu katalogów modeli CAD
części znormalizowanych?

55%

25%
20%

<1 godz.

1÷3 godz.

4+ godz.
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Rozwiązania CADENAS to udowodniony sukces
„Zapotrzebowanie na nasze produkty wzrosło o ponad 30%,
odkąd oferujemy je za pomocą platformy PARTsolutions!”
Oficjalna wypowiedź opublikowana przez firmę:
„Zwrot inwestycji dokonanej na wprowadzenie naszych wyrobów do
oprogramowania PARTsolutions oraz portalu PARTserver
wynosił poniżej trzech kwartałów!”
Oficjalna wypowiedź opublikowana przez firmę:
„Szukaliśmy systemu katalogowania o dużej funkcjonalności, gwarantującej nam sukces rynkowy.
Dostarczanie projektantom zapisu konstrukcji naszych wyrobów w dowolnym formacie CAD jest ważne
dla nich i dla nas. Konstruktorzy CAD mają dostęp do różnorodnych danych naszych wyrobów nawet bez
potrzeby kontaktu z nami. Tylko PARTsolutions gwarantuje to wszystko.”

Oficjalna wypowiedź opublikowana przez firmę:
„PARTsolutions daje wszystko to, co obiecuje.”

Oficjalna wypowiedź opublikowana przez firmę:
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Podsumowanie:

1. Mnogość producentów uwzględnionych w PARTsolutions.
2. Wciąż rosnąca liczba katalogów wraz z ciągłym aktualizowaniem już istniejących.
3. Elastyczność doboru rodzaju wyrobu oraz jego konfiguracji.
4. Łatwa i czytelna wizualizacja 3D / 2D modelu w postaci wyjściowej oraz podczas zmian.
5. Możliwość eksportu do najważniejszych systemów CAD obecnych na rynku.
6. Bezpośrednia integracja z systemem CAD
(w zasadzie nie trzeba uczyć się nowego oprogramowania).
7. W docelowym systemie CAD honorowane są m.in.:
- relacje w zespole oraz historia modelowania w pliku części,
8. Dzięki narzędziom KEYOWORD & GEOMETRICAL SEARCH, w ofercie najważniejszych
producentów szybko i łatwo można znaleźć poszukiwany produkt lub jego zamienniki.
9. Wszyscy zarabiają dzięki PARTsolutions!
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