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Implementacja PDM
Pomoc z zewnątrz 
może być przydatna 
zarówno przy 
projektowaniu, jak 
i przy implementacji.
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marki Autodesk 
Nieodzowne,  
lecz mimo to za  
niewygórowaną cenę

→ więcej na str. 69

Praca w biurze konstrukcyjnym uległa zmianom. Nośnik, 
jakim jest papier, nie odgrywa już niemal żadnej roli. Obecnie 
stosowane są cyfrowe modele, rysunki i dokumenty. Cyfrowe 
dokumenty łatwiej jest odszukać w dużych archiwach, które 
powstawały na przestrzeni wielu lat w dziale konstrukcji CAD, 
łatwiej jest także wymieniać się nimi między poszczególnymi 
lokalizacjami i partnerami projektowymi oraz modyfikować je.

Warunkiem umiejętnego korzystania z zalet cyfrowych danych 
dotyczących produktów jest jednak mądre zarządzanie danymi 
produktów, które nie tylko obejmuje organizację archiwizacji 
dokumentów, lecz także procesy zatwierdzania i uprawnienia 
różnych wewnętrznych i zewnętrznych użytkowników. 
Nowoczesne rozwiązania PDM stają się jednocześnie coraz 
tańsze i łatwe w obsłudze. Są ściśle powiązane z systemami 
CAD i wykorzystują graficzne możliwości wizualizacji danych, 
dzięki czemu konstruktor nie musi pracować z abstrakcyjnymi 
numerami i atrybutami tekstowymi, lecz ma zawsze żywe 
wyobrażenie części w podzespołach, którymi zarządza.

Niniejsza broszura ma Państwu pomóc w znalezieniu 
właściwych rozwiązań dla Waszego przedsiębiorstwa, 
w podnoszeniu opłacalności i innowacyjności, aby zachować 
przewagę nad globalną konkurencją. O to właśnie nam chodzi.

3

Niniejsza broszura 

zawiera obszerne 

informacje na temat 

PDM – od pojęć 

podstawowych poprzez 

specjalne wymagania 

i doświadczenia 

użytkowników 

po aktualne produkty.

Christian Lang
Sr. Director Manufacturing Sales
Autodesk EMEA
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Przegląd 
istotnych funkcji

Czym jest PDM?

Podział zadań w zespole projektowym, rozrastająca się 
dokumentacja oraz rozdział pracy na coraz większą liczbę 
lokalizacji, partnerów i dostawców uwydatniają potrzebę 
usystematyzowania roboczych procedur i bezpiecznego 
zarządzania danymi.
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PO NiEMAl tRZECh 
DZiESięCiOlECiACh 
kONStRuOWANiA 
W OPARCiu 
O NARZęDZiA 
CAD ARChiWA 
PAPiEROWE  
ZNikNęły Z DZiAłóW 
ROZWOju.
Miarodajne dane konstrukcyjne 
są dziś przechowywane tylko 
na cyfrowych nośnikach pamięci.
Okazjonalnie konstruktor 
korzysta z kopii roboczych 
na papierze, aby mieć lepszy 
przegląd sytuacji. Również 

dział produkcji otrzymuje 
zwykle jeszcze rysunki w formie 
papierowej.
jednakże każde wyszukiwanie, 
wszelkie zmiany, każda czynność 
przekazania oznacza dostęp 
do cyfrowych danych.
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kto jest upoważniony do dokonywania zmian? 
kto ma prawo robić kopie? jak stosowana 
jest reguła udostępniania danych cyfrowych? 
która wersja została wysłana klientowi trzy 
tygodnie temu? W jaki sposób można zapewnić 
klienta, że udostępnione dane są właściwe? 
Powyższe kwestie są niezwykle istotne dla 
kierownika działu konstrukcyjnego i stają się 
jeszcze ważniejsze, gdy dostęp do sieciowego 
środowiska projektowego i produkcyjnego 
ma wiele osób znajdujących się w różnych 
lokalizacjach, łącznie z partnerami 
zewnętrznymi.

PDM czy PLM
Zarządzanie danymi produktu (Product Data 
Management – PDM) jest powszechnie 
stosowanym terminem w odniesieniu 
do danych technicznych i zarządzania procesem.
W ujęciu marketingowym PDM jest często 
mylony z zarządzaniem cyklem życia produktu 
(Product lifecycle Management – PlM). PlM 
to podejście strategiczne, stosowane w celu 
zapewnienia całkowitego wsparcia przez cały 
cykl życia produktu – od pierwotnego pomysłu 
do wycofania go z eksploatacji. PlM ma więc 
dość szeroko zakrojone cele. Z kolei PDM 

można uznać za podstawę strategii PlM.
Na rynku dostępne są obecnie różne systemy 
PDM, które powstały w oparciu o trzy odrębne 
podejścia. Niektóre wywodzą się z procesu 
zarządzania dokumentami i mają za zadanie 
spełnienie wymagań w obszarze technicznym 
poprzez wprowadzenie udoskonaleń w zakresie 
projektowania. inne z kolei, stworzone dla 
potrzeb gospodarki materiałowej (Enterprise 
Resource Planning – ERP), mają na celu 
współzarządzanie danymi dotyczącymi 
rozwoju produktu w ramach oprogramowania 
komercyjnego poprzez odpowiednie moduły 
dodatkowe.

jednak najbardziej wszechstronne systemy 
PDM wywodzą się z projektowania CAD. Są one 
w pełni zgodne z wymaganiami procesu rozwoju 
produktu, jego specyfikacją oraz z przepływem 
pracy w działach rozwoju. tego typu systemy 
są najbardziej odpowiednie dla kierowników 
działów konstrukcyjnych, ponieważ 
stanowią najlepsze rozwiązanie dla potrzeb 
projektowania CAD w pełni wykorzystując 
specyfickę systemów CAD, ich możliwości 
graficzne i dane. Zapewniają także doskonałą 
integrację, całkowitą łatwość użytkowania oraz 
same korzyści dla użytkowników pracujących 
nad rozwojem produktu.

Elementem lub częścią może być fizyczny 
lub wirtualny komponent, zespół, podzespół 
lub cały produkt, który niezależnie od tego 
czy został stworzony czy zakupiony, zawsze 
będzie posiadał niepowtarzalną nazwę lub 
numer. kluczowe informacje dotyczące 
danego elementu (np. numer, nazwa, numer 
wersji) są przechowywane w jego rekordzie 
głównym. W celu wyświetlenia złożonych 
struktur elementu, dane podstawowe pełnią 
funkcję metadanych odsyłających do innych 
dokumentów, plików i informacji.

Na dokumenty składają się informacje, 
które mogą być powiązane z opisem innych 
obiektów lub same taki opis zawierać. 
typowymi dokumentami w systemie PDM są 
na przykład modele i rysunki CAD, kalkulacje 
i dane sterowania numerycznego, a także 
dokumenty tekstowe takie jak specyfikacje 
czy opisy. W przypadku prac o technicznym 
charakterze niezwykle cenna jest zdolność 
systemów PDM do zarządzania dokumentami 
Office’a, w taki sam sposób, co zwykłe 
systemy zarządzania danymi. Pozwala 
to działom administracji, sprzedaży, produkcji 
czy rozwoju na dostęp do dokumentów 
za pomocą jednego, zestandaryzowanego 

interfejsu. jednakże w przypadku rozwoju 
produktu systemy PDM muszą zarządzać 
dokumentami o znacznie bardziej złożonych 
wymaganiach odnośnie do formatu, struktury, 
tworzenia wersji, zarządzania zmianą oraz 
procesów, co zdecydowanie wykracza, dla 
przykładu, poza potrzeby korespondencji 
sprzedażowej czy akt personalnych.

System PDM korzysta z obiektu „Projekt“ 
do zestawiania elementów, zespołów, części 
i dokumentów dotyczących zamówienia klienta 
lub w celach projektowych. W tym przypadku 
system PDM nie pełni funkcji wszechstronnego 
systemu zarządzania projektem, lecz umożliwia 
przegląd wszystkich istotnych danych 
dotyczących całego projektu. Elementy lub 
dokumenty mogą być przypisane do wielu 
projektów bez konieczności ich duplikowania, 
ułatwiając w ten sposób dokonywanie zmian. 
Pojedyncza zmiana zostanie automatycznie 
wprowadzona we wszystkich projektach 
zawierających dany dokument. jedną z ważnych 
korzyści, jakie niesie za sobą podejście 
projektowe, jest powiązanie wszystkich 
informacji dotyczących danego projektu. 
„Wiedza to połączone informacje.“ co znaczy, 
że wszystkie powiązane ze sobą elementy 
informacji można uzyskać z jednej lokalizacji, 
eliminując gromadzenie zbędnych danych.

Dzięki zastosowaniu systematycznego sposobu 
katalogowania oraz jasno zdefiniowanego przepływu pracy, 
systemy PDM zapewniają wysoki poziom organizacji oraz 
niezawodność, które są obecnie niezbędne do utrzymania 
konkurencyjnej pozycji w kontekście prac nad rozwojem 
produktu.

System PDM zarządza powiązanymi danymi jako 
tzw. obiektami. Są nimi na przykład elementy (lub części), 
dokumenty i projekty.

Podstawowe cechy i funkcje

System zarządzania jest 
niezbędny do kontroli stale 
rosnącej ilości danych.
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Dokumenty

Projekty
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Wersja – Rewizja – Wariant
Dzięki bieżącemu wewnętrznemu systemowi 
numeracji zawierającemu datę sporządzenia, 
wersja wskazuje stan zmian danego obiektu 
PDM.
Aktualna wersja jest w jasny sposób 
odgraniczona od starych wersji. Powrót 
do poprzedniej wersji możliwy jest w każdej 
chwili. Pojęcie rewizji oznacza uwydatnienie 
danej wersji po jej ocenie i zatwierdzeniu 
w ramach procesu kontroli i akceptacji. Obok 
sekwencyjnego szeregu wersji może istnieć 
równoległa sekwencja jednego bądź kilku 
wariantów produktu, na przykład taśma 
transportowa z 30 lub 40 rolkami, w zależności 
od długości.

W ciągu rozwoju produktu dana konstrukcja 
poddawana jest wielokrotnym modyfikacjom 
i dostosowaniom, aż na krótko przed 
przekazaniem do produkcji osiągnie 
przynajmniej tymczasowo pewien stabilny 
stan. tworzenie wersji służy do bezpiecznego 
zarządzaniami wszystkimi stanami, np. dla 
umożliwienia w każdej chwili łatwego powrotu 
ze ślepej uliczki do punktu wyjścia lub dla 
zrozumienia sposobów rozwiązania i stanów 
przejściowych.

Wykazy części
Systemy PDM stanowią hierarchiczną 
strukturę produktów zazwyczaj w formie 

graficznej w przeglądarce strukturalnej. 
Do dalszej obróbki bądź zastosowania 
w dziale zakupów, produkcji lub montażu 
wymagane jest sporządzenie danych w formie 
listy. Odpowiednio rozróżnia się różne rodzaje 
wykazów części. System PDM generuje 
wykazy części we wszystkich powszechnie 
stosowanych formach, od wykazu 
strukturalnego poprzez listę modułową aż 
po ilościowy wykaz części. Bardzo przydatna 
jest też możliwość szybkiego i łatwego 
porównywania różnych wersji lub wariantów, 
aby móc się szybko zorientować w różnicach.

Klasyfikacja
Nawet niewielkie biura inżynierskie 
stwierdzają, że nie są w stanie zrezygnować 
z systematycznego zarządzania danymi 
konstrukcyjnymi. Chcą szybko, bez żmudnego 
wyszukiwania, dostać się do użytych już 
elementów konstrukcyjnych i modułów. Bez 
systematycznej archiwizacji wyszukiwanie 
części i wszelkich istotnych danych danego 
modułu jest uciążliwe.
PDM wspomaga przedsiębiorstwa 
w systematycznym porządkowaniu 
i klasyfikowaniu produktów i ich 
poszczególnych części poprzez klasyfikację 
obiektów w zestandaryzowanych lub 
zdefiniowanych, z uwzględnieniem specyfiki 
danej firmy, klasach, które są rozróżniane 
w oparciu o cechy rzeczowe. Paski cech 

rzeczowych są zdefiniowanym zestawieniem 
cech rzeczowych, które można układać 
w dowolnych strukturach hierarchicznych. 
klasyfikacja przyspiesza wyszukiwanie 
i szybkie odnajdywanie istniejących 
elementów i modułów. ułatwia ponowne 
użycie istniejących konstrukcji, pozwala 
zaoszczędzić nakłady związane z pracami 
konstrukcyjnymi i gros kosztów produkcji. 
Niewielki nakład dodatkowy potrzebny 
do systematycznego administrowania danymi 
od początku szybko się zwróci.

Dokument użycia części
Odwrotnie do funkcji wykazów części 
istniejący w systemie PDM dokument 
użycia części informuje o tym, w jakich 
produktach lub modułach zastosowane zostały 
poszczególne części lub podmoduły. Funkcja 
ta jest szczególnie ważna, gdy trzeba sprawdzić 
konsekwencje wprowadzenia zmian.

Przejęcie starych danych
Zadaniem osób odpowiedzialnych 
za implementację systemu PDM jest 
przejęcie starych danych z zastępowanego 
systemu CAD albo nawet zawartości 
archiwum papierowego. Aby dobrze 
i w pełni przeprowadzić implementację 
systemu, pożądane jest zaimportowanie 

wszystkich ważnych danych do systemu 
PDM. Problemy związane z transferem 
między poszczególnymi nośnikami 
danych przeszkadzają w codziennej pracy. 
W zdigitalizowanym świecie i komunikacji 
elektronicznej łączącej poszczególne 
lokalizacje i wykraczającej poza granice 
państw dokumenty papierowe są prawie 
nieprzydatne. Niektóre przedsiębiorstwa 
wykorzystują okazję, aby wyeliminować 
stare dane, które nie są już potrzebne, 
a resztę możliwie szybko przekonwertować, 
bądź – w przypadku papierowych rysunków 
– zeskanować wszystkie dokumenty i wczytać 
do systemu. Przedsiębiorstwa pragną 
zahamować przepływ oryginalnych danych 
CAD poza działem konstrukcyjnym i dlatego 
przechowują kopie tych dokumentów 
dodatkowo do wglądu w neutralnych 
formatach PDF, DWF lub tiF.

Administracja użytkowników
W systemie PDM zgromadzona jest duża 
część wiedzy przedsiębiorstwa. Dlatego 
też trzeba zapewnić, aby dostęp do danych 
miały tylko osoby uprawnione. Poprzez 
personalne lub grupowe uprawnienia ustala 
się, kto i w jakie dokumenty może mieć 
wgląd, opracowywać bądź zatwierdzać 
je. Należy także zachować możliwość 
weryfikacji, kto i za jaką zmianę bądź 
zatwierdzenie odpowiada. jednocześnie 
widoczny jest zawsze stan aktualny danego 
dokumentu. Możliwy jest wspólny dostęp 
do dokumentów. konfliktowym sytuacjom, 
takim jak np. jednoczesna edycja danej części 
lub wzajemne nadpisywanie danego modułu, 
zapobiega system zarządzania danymi 
w oparciu o funkcje check-in/check-out. 
Blokuje on tymczasowo plik, który aktualnie 
znajduje się w opracowaniu.

Bardzo przydatna jest też możliwość szybkiego  
i łatwego porównywania różnych wersji lub wariantów, 
aby móc się szybko zorientować w różnicach.

W systemie PDM 
zgromadzona jest 
duża część wiedzy 
przedsiębiorstwa. Dlatego 
też trzeba zadbać, aby 
dostęp do danych miały 
tylko osoby uprawnione.
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Dzięki temu przedstawiciele 
handlowi i monterzy nie 
są odcięci od centralnego 
portalu informacyjnego 
przedsiębiorstwa.
W przypadku potrzeby 
przeprowadzenia czynności 
konserwacyjnych są oni w stanie 

wertować niezbędne rysunki.
także poddostawcy i klienci mogą 
korzystać z dostępu do ważnych 
informacji technicznych, 
naturalnie w ramach koncepcji 
bezpieczeństwa danego 
przedsiębiorstwa.

DOStęP DO SiECi WEB
NOWOCZESNE 
SyStEMy PDM 
WSPOMAgAją 
BEZPiECZNą 
WSPółPRACę 
ZA POśREDNiCtWEM 
iNtERNEtu.
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Status i przepływ pracy (ang. workflow)
Status jest istotnym atrybutem każdego 
obiektu PDM. Pokazuje on, czy dany 
obiekt jest w opracowaniu czy też został 
zatwierdzony. Przepływ pracy automatyzuje 
i dokumentuje kolejność działań, które 
należy przeprowadzić w celu zmiany 
statusu. Zlecenia zmian system wysyła 
automatycznie do wszystkich ważnych osób 
w przedsiębiorstwie, a członkowie zespołów 
roboczych są bezpośrednio informowani 
o niezbędnych działaniach i mogą 
natychmiast reagować. uregulowane procesy 
przebiegają szybciej i można je prześledzić.
Produkt nie zostanie zatwierdzony przed 
zaakceptowaniem wszystkich zmian. 

Po zakończeniu prac konstrukcyjnych 
następuje zazwyczaj zatwierdzenie przez 
kierownika działu konstrukcyjnego. 
takie zatwierdzenie byłoby prostym, 
jednostopniowym procesem. Czasem jednak 
kierownik działu konstrukcyjnego zasięga 
opinii, np. z działu zakupów lub produkcji, 
czy produkt może być w ogóle dokupiony 
lub wyprodukowany. Dlatego proces 
zatwierdzania jest dwustopniowy: najpierw 
trafia do działu zakupów, a następnie 
do kierownika działu konstrukcyjnego. 
Chodzi zatem o procesy specyficzne dla 
danej firmy lub produktu. Elastyczny system 
PDM umożliwia łatwe odzwierciedlenie 
takich procesów. Wewnątrzfirmowy 
system komunikacji czerpie korzyści 

z elektronicznego zarządzania danymi. 
korekty i wskazówki dotyczące zmian można 
wprowadzać elektronicznie w cyfrowych 
rysunkach i konstrukcjach 3D („Redlining“). 
Wielką zaletą jest to, że komunikacja 
przebiega wówczas sprawniej, gdyż uwagi 
są niezwłocznie przesyłane mailem. Odbywa 
się to szybciej i taniej niż poprzednio 
na papierze i pocztą. Nie ma też mowy 
o zagubieniu czegokolwiek. Wszystko jest 
udokumentowane i przejrzyste (ważne pod 
kątem iSO 9000).

System zarządzania konfiguracją 
i zmianami
Proces zarządzania konfiguracją definiuje 
norma iSO10007. Winien on zapewniać 
zgodność funkcjonalnych i fizycznych 
właściwości produktu z wymaganiami, 
projektem produktu i informacjami 
operacyjnymi w cyklu całego jego życia. 
konfiguracja oznacza opis produktu. Przepisy 
prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnej 
producenta, dostawcy i sprzedawcy za szkody
wynikające z wad produktu wymagają, aby 
jego konfiguracja mogła być prześledzona 
wstecz. Dlatego zarządzanie zmianami 
i zakresami odpowiedzialności jest istotnym 
elementem systemu zarządzania konfiguracją. 
System PDM pomaga w przestrzeganiu 
dyrektyw i równocześnie w spełnianiu 
wymagań innych norm jakościowych lub 
standardów przemysłowych.

Proces zatwierdzania PDM przyspiesza dokonywanie zmian 
i umożliwia ich śledzenie w dowolnym momencie.  
jest to ważny warunek dla uzyskania certyfikatu iSO. C
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Wyślij

Wyślij
Odrzuć

AnulujAktywowaćWycofaj

Wyślij i wymuś 
zatwierdzenie

Zatwiedzić

ustaw  
efektywność

Odrzuć Anuluj

Przegląd

Zatwierdzone

Zamknięte

Zgłoszenie

Praca

Zlecenia dotyczące zmian system wysyła automatycznie 
do wszystkich ważnych osób w przedsiębiorstwie. W ten 
sposób członkowie zespołów roboczych są bezpośrednio 
informowani o niezbędnych działaniach i są w stanie 
natychmiast reagować.

Sporządzanie  
zlecenia dokonania 
zmian
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Wygenerowanie danych produktu w formacie DWF lub PDF umożliwia kolegom spoza 
działu konstrukcji sprawdzanie tych danych, wydruk lub naniesienie uwag bez zmiany 
oryginalnych danych. Właściwości części, niezależnie od typu pliku, umożliwiają precyzyjne 
i szybkie wyniki wyszukiwania.
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System zarządzania danymi 
w rozproszonych organizacjach
Większe organizacje stawiają więcej wyzwań 
przed systemem PDM. Wymagają one 
optymalnego wsparcia obejmującego wiele 
lokalizacji, krajów i kontynentów, integracji 
z różnymi systemami CAD i połączenia 
z zastosowanym systemem ERP. W celu 
odciążenia konstruktorów i administratorów 
zadania rutynowe, takie jak wymiana danych 
włącznie z konwersją różnych formatów 
danych, generowanie formatów do podglądu, 
np. DWF lub PDF, plotowanie i archiwizacja, 
winny być wykonywane w dużym stopniu 
automatycznie.

Replikacja danych konstrukcyjnych umożliwia 
rozłożenie rozwoju produktu na kilka lokalizacji 
i zapewnia porównanie danych. Pozwala 
na szybki dostęp do danych inżynierskich 
– również do modeli 3D, gwarantuje spójność 
danych w każdej lokalizacji i jest warunkiem 
dla „Simultaneous Engineering“.
Ponieważ ze względów bezpieczeństwa 
nie każda lokalizacja winna mieć dostęp 
do wszystkich danych, konieczne jest 
ograniczenie replikacji w sposób selektywny 
do potrzebnych danych. Filia w Chinach 
nie powinna mieć na serwerach żadnych 
danych dotyczących modułów i produktów, 
których nie potrzebuje pilnie do realizacji 
swoich zleceń produkcyjnych.

zdolność do dostosowywania
im większe jest przedsiębiorstwo, tym 
trudniej jest zmieniać przyjęte procesy. 
Dlatego też musi istnieć możliwość 
dostosowania systemu PDM do danej sytuacji; 
dotyczy to interfejsu użytkownika, procesów 
zatwierdzania i wprowadzania zmian, 
funkcji podstawowych i modelu danych. 
Z jednej strony używanie i implementacja 
danej konfiguracji standardowej powinny 
być możliwie uproszczone, jednak z drugiej 
strony powinna być zapewniona możliwość 
elastycznej modyfikacji i rozszerzania 
systemu. idealny system PDM musi spełniać 
te sprzeczne wymagania z uwzględnieniem 
daleko idącej standaryzacji i z zapewnieniem 
elastyczności dzięki możliwości konfiguracji 
parametrów i modularności. Obsługa winna 
przy tym pozostać prosta i efektywna, 
ponieważ produktywność inżynierów 
ma najwyższy priorytet.

System PDM jest przystępny
System PDM stanowi centralny kanał 
przepływu informacji o specyfikacji produktu 
i źródło wiedzy dla całego przedsiębiorstwa. 
jako decydujący punkt kontaktu między 
inżynierami w dziale konstrukcji 
i współpracownikami z pozostałych obszarów 
PDM polepsza komunikację w zakresie 
produktów, pomaga unikać błędów 
i skrócić terminy realizacji projektów. jako 
instrument zapewniający porządek i służący 
do kierowania w zakresie rozwoju produktu 
PDM podnosi produktywność konstruktorów.

Formaty do przeglądania (ang. viewing) odgrywają ważną 
rolę dla użytkowników systemu PDM w działach poza 
działem konstrukcji lub poza przedsiębiorstwem, ponieważ 
umożliwiają one wizualizację produktów, modułów 
i komponentów bez możliwości zmian (naturalnie dotyczy 
to tylko zatwierdzonych danych). 

Replikacja danych 
konstrukcyjnych umożliwia 
rozłożenie rozwoju 
produktu na kilka lokalizacji 
i zapewnia porównanie 
danych.
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W przeszłości wysokie koszty 
oprogramowania, przygotowania 
organizacyjnego i implementacji były 
często wytłumaczeniem tego, że małe 
biura i średnie przedsiębiorstwa wahały się 
przed wprowadzeniem systemu PDM. Czas 
pracował jednak na korzyść małych i średnich 
przedsiębiorstw. Poprzeczka inwestycyjna 
była coraz bardziej obniżana. Podstawowa 
funkcjonalność PDM jest dziś dostępna 

w niektórych systemach CAD bez dodatkowej 
opłaty.
Oprócz tego istnieją systemy, które mogą być 
stosowane „out of the box“, co przynosi szybką 
i bezpośrednią korzyść dla konstruktorów. 
jednak także rozwiązania dające się elastycznie 
dostosowywać są w dzisiejszych czasach 
przystępne i możliwe do wdrożenia przy 
umiarkowanych nakładach związanych 
z doradztwem.

System PDM stanowi centralny kanał przepływu informacji 
o specyfikacji produktu i źródło wiedzy dla całego 
przedsiębiorstwa. jako decydujący punkt kontaktu system 
PDM polepsza komunikację w zakresie produktów, pomaga 
unikać błędów i skrócić terminy realizacji projektów.

konstrukcja

teksty
Obliczenia
tabele

korespondencja 
mailowa

Zdigitalizowane do-
kumenty papierowe
Stare dane

Wykaz  
części

Dostawcy
Partnerzy

katalogi
Podręczniki

Archiwizacja

Dane z obcych 
systemów

ERP

Dział zakupów, produkcja, montaż ...

Dostęp do sieci internetowej

Centrala  
komunikacyjna  

PDM
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Czy mogą sobie 
Państwo pozwolić 
na pracę bez 
systemu PDM?

Do czego służy PDM?

Niektóre przedsiębiorstwa każą swym konstruktorom 
działać jak alpinistom bez liny i haka, którzy zdają się 
na uzgodnienia ustne, męczą się przy wyszukiwaniu 
odpowiednich rysunków, a na koniec docierają 
do przestarzałej wersji. Ryzyko popełnienia błędu jest 
przy tym duże. Omyłkowe przesłanie do działu produkcji 
lub do poddostawcy niewłaściwej wersji rysunku może 
naprawdę drogo kosztować.
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Wizualizacja trójwymiarowa jest bogatsza 
i łatwiej zrozumiała dla wszystkich, którzy 
w jakikolwiek sposób mają do czynienia 
z produktem, włączając w to pracowników 
działów handlowych i decydentów. jest ona 
warunkiem wielu udoskonaleń procesów 
zarówno w dziale rozwoju, jak i w pokrewnych 
obszarach.

W trakcie procesu konstruowania i rozwoju 
modele i rysunki CAD są w permanentnym 
ruchu: konstruktorzy poszukują rozwiązań, 
klienci zmieniają swe wymagania, dostawcy 
modyfikują produkty i specyfikacje, dział 
produkcji żąda uproszczeń. Przy tym 
z dostępu do danych korzysta wiele grup 
użytkowników, często w jednym czasie, 
podczas gdy konstruktorzy często zmieniają 
projekty i rysunki. W całości uczestniczą inne 
działy, np. dział zakupów, dział marketingu 
czy dział sprzedaży, które korzystają z tych 
informacji. Potrzebna jest im jasność 
co do tego, które informacje są przejściowe, 
a które ostateczne. Rosnące ilości danych 
w wielu różnych formatach plików, które 
mają być ze sobą powiązane, aby w sposób 
niezawodny zapewnić związek z opisanym 

produktem, zwiększają konieczność 
systematycznego porządkowania informacji. 
Dane cyfrowe nadają się optymalnie 
do efektywnej komunikacji, zarówno 
w przedsiębiorstwie, jak i z partnerami. 
ułatwia to współpracę mimo dużych 
odległości oraz poprawia produktywność, 
choć kryje w sobie także zagrożenia.

te gruntowne przemiany w zakresie rozwoju 
produktu wymagają dostosowanych narzędzi 
i zasad, które analogicznie do wcześniejszego 
uporządkowanego sposobu pracy 
z dokumentami papierowymi zapewnią dziś 
bezpieczeństwo procesów w trakcie pracy 
z cyfrowymi danymi dotyczącymi produktów.

Na jakie trudności napotykają firmy, które 
od lat albo nawet od dziesiątek lat pracują 
przy użyciu systemów CAD i nie prowadzą 
systematycznej administracji danych? 
Dlaczego wciąż coraz więcej przedsiębiorstw 
stwierdza, że rozwiązanie PDM jest 
nieodzowne?

Opisy produktów dostępne są dziś 
niemal wyłącznie w postaci 
cyfrowych danych CAD.
Sprzęt, maszyny i urządzenia konstruowane są tylko 
przy użyciu narzędzi CAD, i to przeważnie w oparciu 
o systemy 3D.

Dane cyfrowe nadają się optymalnie 
do efektywnej komunikacji, zarówno 
w przedsiębiorstwie, jak i z partnerami. 
ułatwia to współpracę mimo 
dużych odległości oraz poprawia 
produktywność, choć kryje w sobie 
także zagrożenia.
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Dokładne definiowanie każdej wersji
Do głównych problemów i zagrożeń przy 
konstruowaniu za pomocą narzędzi CAD 
należy kwestia tego, która wersja jest 
właściwa. która wersja jest aktualna? którą 
wersję przesłaliśmy przed trzema tygodniami 
do klienta? Na jakiej wersji obecnie pracujemy? 
które części konstrukcyjne i podzespoły 
należą do danej konstrukcji? Na wszystkie 
te pytania odpowiedź pomoże znaleźć 
system PDM. Pokazuje on w jednoznaczny 
i przejrzysty sposób proces powstawania 
danej konstrukcji wraz z wszystkimi wersjami. 
Aktualna wersja jest dokładnie rozpoznawalna. 
W praktyce pozwala to wykluczyć omyłkowe 
kontynuowanie prac na starej wersji. 
Wcześniejsze wersje zostaną dodatkowo 
zachowane i w każdej chwili możliwy jest 
dostęp do nich. jest to przydatne szczególnie 
wtedy, gdy dany pomysł konstrukcji okazał 
się ślepą uliczką, a konstruktor musi powrócić 
do wcześniejszej wersji.

Dokumentowanie zmian
Rysunki zawierają często wiele zewnętrznych 
referencji lub bloków, a podzespoły 3D 
składają się z reguły z wielu podmodułów 
i szczegółów. Windows Explorer nie jest 
odpowiednim narzędziem, gdy się chce mieć 
orientację i przegląd tych kompleksowych 
struktur, w szczególności, gdy niezbędne są 

zmiany lub podzespoły dostępne są z różnym 
statusem wersji. tylko system PDM jest 
w stanie zapewnić niezbędną orientację. 
Rozpoznaje on bowiem wszystkie istotne 
podzespoły i elementy konstrukcyjne, 
rejestruje całkiem automatycznie 
przynależność poszczególnych wersji 
pojedynczych części do wersji podzespołu.

Dokument użycia
W danym podzespole ma ulec zmianie 
jedna z części. jakie ma to konsekwencje? 
Czy część ta była użyta także w innych 
podzespołach lub produktach? System PDM 
dostarcza natychmiastowej odpowiedzi 
na te pytania. informacje o wykorzystaniu 
każdej części pozwalają ustalić relacje 
pomiędzy podzespołami a ich elementami, 
stanowią podstawę oceny tego, czy zmiana 
jest racjonalna, czy też spowoduje pojawienie 
się problemów w innym miejscu.
Wiedza ta może zapobiec poważnym błędom 
i pozwolić zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Kto jest odpowiedzialny?
W zespole konstruktorów zwykle kilku z nich 
pracuje nad jednym projektem w różnych 
lokalizacjach, które nierzadko dzieli duża 
odległość i które znajdują się w innych krajach 
lub nawet strefach czasowych. Nie zawsze 
da się szybko wyjaśnić daną kwestię, wołając 
do siebie zza biurka lub przez telefon. gdy 
jest coś pilnego do zrobienia, często zdarza 
się, że kolega jest akurat w podróży służbowej 
lub na urlopie. Właśnie tam, gdzie stykają 
się zakresy zadań dwóch współpracowników, 
istnieje potrzeba wyjaśnienia. Pracownicy 
na przemian sięgają do danych kolegi, nie 
tylko je czytając, czasami także zapisując, 
gdyż projekt musi być przecież kontynuowany 
nawet pod nieobecność kolegi.

System PDM zapewnia 
jednoznaczną identyfikację 
aktualnej wersji. 
W praktyce pozwala 
to wykluczyć omyłkowe 
prowadzenie prac na starej 
wersji.

„System PDM dzięki rejestrowi powtarzających się części 
oraz upraszczaniu struktur modułowych umożliwia 
modernizację i produkcję urządzeń po korzystnych cenach 
oraz pozwala zaoszczędzić nawet ponad 50% czasu 
w przypadku projektowania nowych produktów.”
Dr Angelo Schmandra, prezes firmy BhS Sonthofen

PDM pomaga w standaryzacji i przyspiesza 
wyszukiwanie
Na analizy przeprowadzane przed 
rozpoczęciem właściwych prac 
konstrukcyjnych, mające na celu znalezienie 
istniejących komponentów lub modułów, 
konstruktorzy tracą 30 do 40% swego czasu. 
System PDM upraszcza to poszukiwanie 

i rozpoznaje wszystkie pliki w ramach danego 
projektu. ułatwia ponowne użycie istniejących 
modułów a niekiedy pozwala oszczędzić całość 
wydatków wynikających ze zmiany projektu, 
lub znaczną część kosztów produkcji. W ten 
sposób PDM pomaga w standaryzacji i redukcji 
różnorodności części. D
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Czy konstruktor kowalski wie, co właśnie 
opracowuje konstruktor Malinowski? 
i co będzie, gdy pan Malinowski opuści 
firmę? Czy zacznie się szukanina? lepiej jest 
przecież, aby wszystkie rysunki z systemu 
PDM były administrowane w taki sposób, aby 
można je było w każdym momencie szybko 
odnaleźć, nawet gdy pan Malinowski spędza 
właśnie zasłużony urlop w hiszpanii.

Przykładowo spółka Modellbau Chemnitz 
gmbh, zatrudniająca 20 pracowników, 
otrzymuje wiele zleceń. Dokumenty zleceń są 
powtórnie używane w odstępach czasowych, 
częściowo ze zmianami. W niektórych 
systemach PDM zorientowana na projekt 
organizacja danych znacznie ułatwia 
znalezienie dokumentów. W jednym projekcie 
można w przejrzysty sposób archiwizować 

modele, rysunki, specyfikacje, kalkulacje, 
ale także kontakty, wiadomości mailowe, 
oferty itd. Zapewnia to ich łatwe odszukanie 
w późniejszym czasie, i to bez redundancji 
danych.

Kto strzeże cennych danych?
Dzięki funkcji check-in/check-out system 
PDM wyklucza możliwość jednoczesnego 
opracowywania plików lub niezamierzonego 
nadpisania danych przez członków zespołu.

System PDM przechowuje wszystkie dane 
konstrukcyjne w centralnym miejscu. 
Dostęp do tych danych mają tylko te 
osoby, które dokonają swej identyfikacji 
w systemie i posiadają autoryzację 
do dostępu do określonych obszarów. 
W ten sposób system rejestruje też, kto 
jakie dane zmodyfikował. W razie problemu 
można wyjaśnić kwestię odpowiedzialności. 
W ten sposób oprogramowanie zapewnia, 
że pracownicy innych działów, na przykład 
z działu produkcji lub zakupów, mają 
dostęp tylko do zatwierdzonych 
danych, a nie do danych które są jeszcze 
w opracowaniu.

ilE MAją PAńStWO 
RySuNkóW 
W użyCiu?

5.000
10.000
50.000

Do tego przeciętnie 
na każdego konstruktora 
dochodzi 100 nowych 
lub zmodyfikowanych 
rysunków rocznie.

„Musimy ciągle mieć dostęp do archiwizowanych danych 
oraz zapewnić ich dostępność w przypadku awarii narzędzi. 
Dlatego też do administrowania danymi przywiązujemy 
dużą wagę. Stąd głównym zadaniem dla naszego 
rozwiązania PDM była początkowo systematyczna 
archiwizacja i szybkie odnajdywanie. już same te dwie 
funkcje sprawiły, że system stał się dla nas nieodzownym 
narzędziem.”
jens Pröger, prezes spółki Modellbau Chemnitz gmbh
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Szybki elektroniczny proces zatwierdzania
Dla skrócenia czasów projektowania nie 
wystarczy systematyczne zarządzanie danymi 
w samym tylko dziale konstrukcyjnym. 
Dane muszą pozostać pod dalszą kontrolą, 
jeśli są przekazywane do produkcji, 
ponieważ chodzi tu o to, że dział produkcji 

pracuje tylko w oparciu o zatwierdzone 
rysunki i ma zawsze dostęp do najbardziej 
aktualnych danych. Rolę tę przejmuje 
system PDM. System ten automatyzuje 
proces zatwierdzania oraz administrowanie 
zmianami konstrukcyjnymi i wykazami 
części. W ten sposób dział konstrukcyjny 
zachowuje kontrolę nad wszystkimi danymi 
konstrukcyjnymi, które wędrują do produkcji. 
koledzy z działu produkcji lub działu zakupów 
również mają dostęp do danych. Mogą 
je sprawdzać i uzupełniać bez nadpisywania 
danych konstrukcyjnych. Wskaźnik statusu 
dla każdego komponentu dokładnie 
odzwierciedla stan projektu, na przykład 
»Praca w toku« lub »Zatwierdzony«. Niezawodne zarządzanie wykazem części

Automatyczne sporządzanie wykazu części 
w systemie 3D-CAD zapewnia bardzo dużą 
oszczędność czasu i pomaga uniknąć błędów. 
jednakże dzięki oprogramowaniu PDM 
dochodzą do tego jeszcze inne możliwości, 
jak choćby uzupełnianie wykazu części 
o dokupione części, jak uszczelki i smary, 
które nie były modelowane w dziale 
konstrukcji CAD, albo opakowania lub części 
potrzebne w trakcie montażu. Funkcje PDM 
w zakresie wykazów części są niezbędne, 
aby produkty i wszystkie części urządzeń 
w komplecie dotarły do klienta lub do miejsca 
montażu.

także i tutaj system PDM pozwala 
zaoszczędzić sporo pieniędzy, ponieważ może 
słono kosztować, jeśli zespół montażowy 
będzie musiał odejść z kwitkiem, bo brak jest 
ważnych części.

Spełnienie obowiązków dokumentowania
Wiele przedsiębiorstw musi 
dokumentować swe procesy, aby sprostać 
wymogom certyfikacji iSO lub spełnić 
obowiązek dokumentowania w związku 
z odpowiedzialnością cywilną producenta, 
dostawcy i sprzedawcy za szkody powstałe 
w związku z wadliwością produktu. 
Chodzi tu także o dokumentowanie faktu 
zatwierdzenia i wprowadzania zmian 
konstrukcji w momencie gdy zmiany te 
nabędą ważność. tym samym powinna istnieć 
w każdym czasie możliwość identyfikacji, 
która z modyfikacji danej części została 
zamówiona u dostawcy, którą wersję 
dostarczono klientowi, jakie zmiany i kiedy 
nastąpiły w produkcji. Równie przejrzyście 
udokumentowany jest podział kompetencji 
przy podejmowaniu decyzji, co jest konieczne 
dla uzyskania certyfikacji, wymaganej 
w kolejnych gałęziach przemysłu. Zmiany 
stają się identyfikowalne, a tym samym 
przejrzyste. Wraz z rosnącą pilnością 
uzyskania certyfikatu system PDM staje się 
coraz bardziej nieodzowny.kontrola zmian statusu i zasad oraz dostęp do danych: System PDM zapewnia bezpieczne 

administrowanie danymi dotyczącymi produktów od pierwszego projektu do chwili 
zarchiwizowania.

Wskaźnik statusu 
dla każdego komponentu 
dokładnie odzwierciedla 
stan projektu, na 
przykład »Praca w toku« 
lub »Zatwierdzony«.

Funkcje PDM w zakresie wykazów 
części są niezbędne, aby produkty 
i wszystkie części urządzeń 
w komplecie dotarły do klienta 
lub do miejsca montażu.
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Przyspieszenie cyklów rozwoju
W wyścigu o klientów i zlecenia atutem jest 
szybkość. jeżeli istnieje zapotrzebowanie 
na produkt, w korzystniejszym położeniu 
jest dostawca, który jest w stanie dostarczyć 
porównywalny produkt w krótszym czasie. 
Na wzór olimpijskiego motta „citius, altius, 
fortius“ obowiązuje w zakresie rozwoju 
produktów zasada „szybciej, lepiej, taniej“. 
i tak jak w olimpijskich konkurencjach 
ofiarą padają uczestnicy zajmujący ostatnie 
miejsca. Zostają po prostu wyeliminowani. 
System PDM pomaga nie tylko w szybszym 

odnajdywaniu starej konstrukcji, wspomaga 
także zautomatyzowany monitoring procesów 
i zmian. Dział produkcji i dział zakupów 
otrzymują bardziej niezawodne dane, a źródła 
błędów są eliminowane. Stwarza to lepszą 
podstawę do kalkulowania ofert, które 
można szybciej i korzystniej analizować, 
co zwiększa szanse na otrzymanie zlecenia. 
Widać więc, że PDM nie tylko wspomaga dział 
konstrukcyjny, lecz wpływa także dodatnio 
na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo staje się bardziej niezależne 
od pojedynczych osób, niepewności związanych z fluktuacją 
personelu bądź też braku kontaktu z powodu urlopu 
lub podróży służbowej. urlop pana Malinowskiego przestanie 
blokować przebieg projektu.

System PDM zarządza nie tylko 
informacjami. Poprzez łączenie 
informacji powstaje wiedza.
Wiedza ta udostępniana jest 
większej liczbie pracowników.
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Różne  
priorytety

Branżowe wymagania  
wobec systemu PDM

Wymagania wobec systemu PDM różnią się nie tylko 
w przypadku dużych i średnich przedsiębiorstw,  
lecz także w różnych obszarach przemysłu.
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Produkcja seryjna cechuje się dużą liczbą 
produkowanych sztuk produktu, produkcją 
opartą o podział pracy, jakościowym 
pokrewieństwem wyrobów i dużymi 
nakładami związanymi z przygotowaniem 
samej produkcji wraz z czasem i wysokimi 
kosztami przygotowania maszyn.
Przykłady można znaleźć w przemyśle 
motoryzacyjnym, maszynowym i produkcji 
dóbr konsumpcyjnych.

W przypadku produkcji seryjnej chodzi 
o to, aby produkt był przed rozpoczęciem 
produkcji zoptymalizowany i przetestowany 
do ostatniego detalu. korekty błędów 
po uruchomieniu produkcji seryjnej mogą 
być niezmiernie drogie i dlatego w miarę 
możliwości należy ich po prostu unikać.
Dlatego też szczególnie ważny jest ogół 
czynności związanych z zatwierdzaniem 
i wprowadzaniem zmian, które może być 
wielostopniowe i złożone. Dla optymalizacji 
produktu ważne jest uzyskanie opinii 
zwrotnej, np. z działu budowy prototypów, 

oraz jej ocena, natomiast współpraca 
z działem zakupów jest zasadniczym 
elementem dla minimalizacji kosztów 
w przedsiębiorstwie.
Od systemu PDM oczekuje się, aby 
uwzględniał on te wymagania poprzez 
wspomaganie procesów specyficznych dla 
danego przedsiębiorstwa oraz ułatwiał 
bezproblemową współpracę różnych działów 
poprzez integrację na przykład z systemami 
gospodarki materiałowej (ERP – Enterprise 
Resource Planning).

także w produkcji seryjnej kwestia rozwoju 
nie jest martwa po udzieleniu zatwierdzenia. 
System PDM musi wspomagać równoległy 
dalszy rozwój, włącznie z możliwością 
kontrolowanego wdrażania częściowych 
udoskonaleń w produkcji seryjnej.

Procesy produkcyjne 
wykazują w wielu 
branżach szczególne cechy 
i determinują oczekiwania 
wobec oprogramowania 
PDM.

System PDM winien obejmować 
procesy wykonawcze 
uwzględniające specyfikę 
przedsiębiorstwa i zapewniać 
integrację z systemami ERP.
Produkcja seryjna:  
Optymalizacja 
do najmniejszego szczegółu

W przypadku produkcji 
seryjnej chodzi o to, 
aby produkt był przed 
rozpoczęciem produkcji 
zoptymalizowany 
i przetestowany 
do ostatniego detalu.
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Priorytety w produkcji na zlecenie bądź 
w produkcji indywidualnej lub małoseryjnej 
są całkiem inne. Można ją znaleźć głównie 
w zakresie dóbr inwestycyjnych, np. produkcji 
maszyn i urządzeń. Dany produkt wytwarzany 
jest dopiero po dostarczeniu konkretnego 
zlecenia od klienta. jeszcze niedawno 
w niektórych przedsiębiorstwach każdy 
niemal produkt był unikalny, rzadko kiedy 
był podobny do innego produktu. Wciąż 
jeszcze spełnienie indywidualnych, nawet 
tych najbardziej wyszukanych oczekiwań 
klientów, uchodzi za szczególną siłę 
środkowoeuropejskich konstruktorów maszyn. 
i słusznie! jednakże przedsiębiorstwa stawiają 
dziś coraz częściej na modularyzację swych 
urządzeń, standaryzację komponentów 
i stosowanie technologii platformowych 
w celu przezwyciężenia wysokich kosztów 
jednostkowych, długich czasów realizacji 
projektów i wciąż rosnących wymagań 
jakościowych. Do tego nieodzowny jest 
system PDM, który poprzez inteligentny 

system zarządzania częściami wspomaga 
standaryzację i możliwość ponownego 
wykorzystania komponentów. Precyzyjna 
i obszerna baza danych systemu PDM stanowi 
podstawę do sporządzania realistycznych ofert, 
ponieważ istnieje możliwość przejmowania 
wielu danych, kosztów i obliczeń z podobnych 
projektów realizowanych w przeszłości.
W końcu dane z systemów PDM i ERP 
pozwalają kontrolować rozwój kosztów 
w całym procesie planowania i projektowania.

System PDM wspomaga 
standaryzację i możliwość 
ponownego stosowania 
komponentów.

Produkcja na zlecenie:  
Czas to pieniądz

W przypadku produkcji 
na zlecenie dany produkt 
projektowany jest 
dopiero po dostarczeniu 
konkretnego zlecenia.

Wciąż jeszcze spełnienie 
indywidualnych, nawet tych 
najbardziej wyszukanych 
oczekiwań klientów, 
uchodzi za szczególną siłę 
środkowoeuropejskich 
konstruktorów maszyn. 
i słusznie!
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Chodzi tutaj z jednej strony o automatyzację 
określonych procesów, takich jak 
przygotowywanie zestawów rysunków 
i bezbłędnych list materiałowych, albo też 
o ciągłą dostępność informacji dla innych 
działów, zgodnie z aktualnym stanem, 
z jasno przyporządkowanym wskaźnikiem 
(‘zatwierdzone’ czy ‘w opracowaniu’), bez 
konieczności manualnego dostarczania tych 
informacji przez dział konstrukcyjny. to, jak 
wysoko oceniane jest to działanie, wynika 
z analizy przeprowadzonej latem 2006 roku 
na zlecenie firmy Autodesk: Według oceny 
zapytanych kierowników działu konstrukcji, 
działu zakupów, działu zbytu i działu 
planowania pracy dobre rozwiązanie tego 
problemu niesie za sobą tyle korzyści, że 
implementacja systemu PDM zamortyzuje się 
w niespełna dwanaście miesięcy.

Z drugiej strony narzędzia do organizacji 
projektów mogą pomóc w zachowaniu 
orientacji i w razie potrzeby odpowiednio 
zareagować. W ten sposób integracja systemu 
zarządzania projektowego może wspomagać 
kontrolę nad harmonogramami, a za pomocą 
zorientowanej na projekt struktury 
można zarządzać zarówno komunikacją 
z klientem, jak i ewentualnymi wymaganiami 
wprowadzenia zmian do projektu.

Elastyczne i możliwe do dostosowania 
rozwiązanie w zakresie zarządzania 
produktem jest przydatne zarówno dla 
zastosowania w produkcji seryjnej, jak 
i w produkcji na zlecenie. Modułowa budowa 
systemu PDM daje możliwość wyboru 
odpowiednich komponentów dla danego 
profilu wymagań.

Modułowa budowa systemu 
PDM daje możliwość wyboru 
odpowiednich komponentów 
dla danego profilu wymagań.

Przyspieszona realizacja
Najważniejszym środkiem pomocniczym dla przyspieszenia 
realizacji projektu jest obok modularyzacji i standaryzacji 
podzespołów optymalne zarządzanie procesem rozwoju 
produktu.

35

Związek, 
który przetrwa 
próbę czasu!

kryteria wyboru PDM

implementacja systemu PDM jest ważnym czynnikiem 
mającym duży wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa.
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Wszystkie osoby, które w swej codziennej 
pracy potrzebują dostępu do danych 
produktu, powinny otrzymać dostęp 
do systemu PDM. tylko w ten sposób można 
zapewnić, że wszystkie osoby biorące udział 
w procesie kreowania produktu pracują 
w oparciu o ten sam zasób danych. Dlatego 
też po podjęciu decyzji celem jest szybkie 
udostępnienie projektu PDM dla wszystkich 
użytkowników, którzy tego potrzebują. 
W ten sposób winna być osiągnięta 
natychmiastowa korzyść dla możliwie dużej 
liczby pracowników, a inwestycja powinna 

się opłacić dla przedsiębiorstwa. W małym 
zakładzie być może wystarcza, gdy w projekt 
wtajemniczona jest tylko jedna osoba z działu 
rozwoju, działu produkcji i działu realizacji 
zleceń. W większych organizacjach obok 
centralnego zespołu ds. planowania może 
istnieć nawet kilka zespołów realizacyjnych.

Zadaniem projektantów PDM jest rozważenie 
wymagań wszystkich działów. Chodzi 
przy tym nie tylko o to, aby kopiować 
istniejące procesy i struktury jeden 
do jednego w systemie PDM, ale także aby 
je zakwestionować i w ten sposób poprzez 
odnowę i poprawę przyspieszyć i udoskonalić 
procesy.

idealnie byłoby gdyby wystarczyło do tego 
standardowe oprogramowanie. im mniej 
dostosowań w systemie PDM, tym mniej 
pracy związanej z konfiguracją lub zmianą 
wersji. Odstępstwa od standardu kryją 
w sobie zawsze ryzyko kłópotów podczas 
wsrożenia. jednak tam, gdzie nie można 
zrezygnować z procesów specyficznych 

Wybór odpowiedniego 
oprogramowania i partnera 
to obietnica trwałego związku.

dla danej firmy, konieczne są odpowiednie 
możliwości dostosowawcze oprogramowania 
PDM, aby implementacja nie wpływała 
negatywnie na niezbędne procesy. Dlatego 
też do pierwszych kroków planistów zalicza 

się obszerna inwentaryzacja i analiza 
wymagań, które winny później doprowadzić 
do powstania koncepcji stanowiącej 
podstawę do wyboru rozwiązania.

Wprowadzenie systemu 
PDM odnosi się do wielu 
obszarów i działów 
w przedsiębiorstwie, 
i dlatego ma istotny wpływ 
na procesy, produktywność 
i bezpieczeństwo danych 
w firmie.

Systemy PDM firmy Autodesk kontrolują przestrzeganie przepisów firmowych odnośnie 
do numerowania rysunków, nazw części, kategorii i procesów.

Z reguły kierowanie projektem PDM spoczywa na dziale 
konstrukcyjnymi dziale rozwoju, gdyż tam ustala się 
około 75% wszystkich danych dotyczących produktu. 
tam podejmowane są decyzje, gdy zmiany są konieczne. 
Dlatego logiczne jest, aby działy te miały dostęp do danych 
dotyczących produktu.
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kryteria wyboru
istnieją obszerne listy wymagań i katalogi pytań, które mogą 
pomóc przy wyborze systemu PDM. My kierujemy uwagę 
na niektóre wybrane i ważne tematy i kwestie, które wciąż 
odgrywają rolę w aktualnych projektach PDM.

główna oś – Dział konstrukcyjny
Rozważania nad wprowadzeniem systemu 
PDM zaczynają się zazwyczaj przy 
administrowaniu danymi CAD w dziale 
konstrukcyjnym.
Pierwszym krokiem jest właśnie zarządzanie 
danymi. korespondencja i inne ważne 

dokumenty dotyczące danego projektu 
nie powinny być przechowywane „prywatnie“ 
na stanowisku pracy danego pracownika. 
Są one ważnym elementem dokumentacji 
projektowej, muszą być odpowiednio 
administrowane i w żadnym razie nie wolno 
ich utracić.
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Równie ważne są towarzyszące dane, które także powinny być administrowane.  
Są to:

→  dokumenty Office (teksty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, ilustracje)

→ deklaracje CE

→ protokoły

→ specyfikacje

→ świadectwa zakładowe dotyczące surowców i półfabrykatów

→ zdigitalizowane rysunki papierowe

→ korespondencja

→ wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja

Rozważania nad 
wprowadzeniem 
systemu PDM zaczynają 
się zazwyczaj przy 
administrowaniu 
danymi CAD w dziale 
konstrukcyjnym.  
tam jest najtrudniej.
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Przejęcie starych danych
Zwykle mamy do czynienia z wieloma 
redundantnymi danymi oraz plikami. 
Struktur plików z reguły nie można kopiować 
do systemu jeden do jednego.
Dlatego właśnie niezbędne są narzędzia 
kontroli, które przykładowo sprawdzają 
kompletność podzespołów i eliminują 
duplikaty plików i nazw plików. Dla 
uproszczenia tych migracji danych doradza się 
zastosowanie systemu zarządzania danymi. 
gdy dane są raz uporządkowane w systemie, 
łatwiej je przenieść do innego systemu PDM.

Administrowanie mechatroniką
Coraz częściej poruszany jest temat 
mechatroniki ze swymi obszarami: 
mechaniką, elektroniką i informatyką. u wielu 
konstruktorów mechaniki nakłady związane 
z rozwojem elektroniki i oprogramowania 
przewyższają nakłady na konstrukcje 
mechaniczne. Dlatego pytanie leży na dłoni: 
Czy system PDM powinien zarządzać 
wszystkimi trzema obszarami?

Dosiąść konia od właściwej strony
Duży priorytet ma zawsze integracja 
z istniejącym systemem ERP (Enterprise 
Resource Planning) lub PPS (system 
planowania i sterowania produkcją).
Systemy ERP i PDM przecinają się głównie 
w obszarach zarządzania wykazami 
części i danymi podstawowymi. jednakże 
systemy ERP raczej nie obejmują wielu 
ważnych funkcji systemów PDM, takich jak 
zarządzanie konfiguracją, klasyfikowanie 

i zarządzanie częściami. także kwestia 
integracji systemów CAD/CAM/CAE zwykle 
nie jest rozwiązana w wystarczającym 
stopniu. Obecnie producenci systemów ERP 
próbują dostarczać rozwiązania w zakresie 
zarządzania danymi konstrukcyjnymi. Ale czy 
rozwiązanie danego producenta systemu 
ERP jest elastyczne i dostatecznie przyjazne 
dla użytkownika w zakresie potrzeb 
związanych z konstruowaniem?

Przy przejmowaniu starych danych powstaje kilka kwestii,  
które wymagają wyjaśnienia:

→ Czy możemy całkowicie lub częściowo zrezygnować ze starych danych?

→ Czy chcemy przenieść tylko swoje dane CAD?

→ Czy przy przenoszeniu danych CAD trzeba ewentualnie wykonać ich konwersję?

→  Czy dodatkowo do natywnych danych CAD mają być też przeniesione formaty neutralne, 
takie jak PDF, tiF lub DWF?

→  Czy zamierzamy zeskanować rysunki na papierze, aby zrealizować jednolite elektroniczne 
zarządzanie wszystkimi dokumentami?

→ Czy wymagana jest długoterminowa archiwizacja dokumentów?

Właśnie przy uwzględnianiu potrzeb działu konstrukcyjnego i działu rozwoju 
w systemach eRP uwidaczniają się często rażące słabości:

→  W celu wprowadzenia i wyrejestrowania dokumentów trzeba każdorazowo przechodzić 
od widoku CAD do ERP.

→ Bezpośredni interfejs do systemu ERP pracuje powoli i prowadzi do straty czasu.

→ interfejs ERP jest niezbędny na każdym stanowisku pracy (koszty licencji).

→ Modele 3D są dostępne poza działem konstrukcyjnym (bezpieczeństwo).

→  System ERP nie wspomaga ustrukturyzowanej archiwizacji danych bądź wspomaga 
ją nie w pełni.

→ istnieją problemy z asynchroniczną zmianą wersji systemu CAD lub ERP.

za rozwiązaniem PDM, które jest optymalnie zintegrowane z systemem CAD, 
doświadczeni użytkownicy wyciągają następujące argumenty:

→  Dane 3D pozostają pod opieką działu konstrukcyjnego. istnieje mniejsze ryzyko dostania 
się w obce ręce. 

→  Przekazywanie danych do systemu ERP odbywa się dopiero w późniejszym czasie lub przy 
zatwierdzaniu. interfejs ERP potrzebny jest tylko na niewielkiej liczbie stanowisk pracy.

→  konstruktorzy mogą pracować szybciej, wydajniej i w dużym stopniu niezależnie 
od systemu ERP.

→  informacje i struktury specyficzne z punktu widzenia CAD oraz wizualizacje graficzne są 
lepiej wspomagane.

Za pomocą odpowiednich narzędzi, np. autoloader 
(do szybkiego ładowania dużych ilości danych), 
można wprowadzać do systemu PDM modele, 
rysunki i inne dokumenty wraz z ich atrybutami.
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Możliwości wyszukiwania oraz inteligentna organizacja danych  na podstawie właściwości 
części, niezależnie od typu pliku, umożliwiają precyzyjne i szybkie wyniki wyszukiwania.

oszczędność kosztów przy wyszukiwaniu i odnajdywaniu

Efektywna funkcja wyszukiwania i szybkie odnalezienie istniejących konstrukcji i części 
konstrukcyjnych może być ogromną pomocą w redukcji kosztów.

→  Czy Państwa produkty  mają być sklasyfikowane według normy DiN 4000 i opatrzone 
cechami rzeczowymi (paski cech rzeczowych)?

→  Czy podstawowy układ katalogu jest wystarczający, by szybko znaleźć istniejące części 
i podzespoły?

→  Czy oczekują Państwo powiązania danych za pomocą linków w celu stworzenia sieci 
informacji?

Centralna administracja szablonów i formularzy

Wartość centralnej administracji wszystkich szablonów i formularzy widać dopiero wtedy, 
gdy nastąpi zmiana nazwy firmy lub logo.

→ jakie szablony i formularze są ważne?

→ Czy centralizacja jest sensowna?

Centralne administrowanie danymi dotyczącymi projektu ma sens właśnie w przypadku 
podmiotów produkujących na zlecenie, aby wszystkie dane należące do danego projektu 
były dostępne dla osób uczestniczących w procesie. Do tego należą także dane kontaktowe 
dotyczące klientów i partnerów. gdy dany klient zmieni siedzibę, jego przeprowadzkę moż-
na automatycznie zidentyfikować na podstawie wszystkich danych kontaktowych.

Wszechstronne listy kontrolne są pomocne 
w ogarnięciu jak największej liczby 
przypadków. W konkretnym projekcie 
projektant musi ustalić swe własne priorytety 
i tak je wyważyć, aby pasowały do firmy lub 
organizacji. Przy wyborze systemu PDM dla 
małych i średnich przedsiębiorstw ciężar ten 
może być całkiem inaczej rozłożony. W małym 
zakładzie decydującym argumentem może 
być przykładowo czynnik kosztów zakupu, 
nakładów czasowych na wprowadzenie albo 
też jedynie sprawdzone stosunki biznesowe 
z danym partnerem. Małe przedsiębiorstwa 
nie mają ani czasu ani środków 
na prowadzenie projektów wymagających 

dużych nakładów. Czas pracuje jednak 
na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw. 
Poprzeczka inwestycyjna jest coraz niżej 
zawieszona. Efektywny podstawowy system 
PDM jest dziś darmową częścią niektórych 
systemów CAD, np. we wszystkich systemach 
mechanicznych Autodesk. Oznacza to, że 
funkcje takie jak bezpieczne zarządzanie 
dużą liczbą użytkowników, zarządzanie 
wersjami danej konstrukcji, odnajdywanie 
komponentów i podzespołów oraz dowód 
użycia są integralną częścią nowoczesnych 
systemów CAD. ten łatwy początek jest dobrą 
przesłanką dla dalszej rozbudowy funkcji 
PDM, aby obok danych geometrycznych 
zarządzać także wykazami części, grupami 
artykułów, dokumentami Office i przepływami 
pracy.
Autodesk oferuje wspomnianą 
wielostopniową możliwość rozbudowy 
z gradacją rozwiązań Vault.

Efektywna funkcja wyszukiwania ułatwia odnalezienie 
istniejących konstrukcji i części konstrukcyjnych oraz 
pozwala zaoszczędzić koszty.

Małe i średnie 
przedsiębiorstwa oczekują 
przy wyborze systemu PDM 
szybkich i praktycznych 
rozwiązań. Dlatego dobrą 
przesłanką jest łatwy 
początek.
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gdzie znajdą się użytkownicy 2D?
Zarządzanie danymi w żadnym razie nie 
jest wyłącznym tematem dla użytkowników 
3D-CAD. Wręcz przeciwnie. już na samym 
początku systematyczne zarządzanie 
danymi w konstruowaniu 2D ma wiele 
sensu. Dopóki ilość zarchiwizowanych 
danych konstrukcyjnych jest przejrzysta, 
trudności związane z implementacją są 
jeszcze stosunkowo niewielkie. jeden 
z największych argumentów stojących 
za zarządzaniem danymi w konstrukcjach 2D 
jest często niezauważany. kto od początku 
nie ma porządku w danych konstrukcyjnych, 
później, gdy ilość danych się bardzo zwiększy, 
będzie miał ogromne trudności przejść 
na większy i bardziej zaawansowany system 
PDM. gdy raz dojdzie do rozmnożenia się 
tymczasowych plików i redundantnych kopii 
na dyskach oraz kopii zapasowych, trudno jest 
potem oddzielić ważne rysunki od całej reszty. 
W przypadku zmiany technologii system PDM 
wspiera w idealny sposób użytkowników 
przechodzących z systemu 2D na 3D.

Współpraca bez względu na odległość
tendencja globalizacji przedsiębiorstw, 
ale także po prostu możliwości nowoczesnych 
sieci informatycznych, prowadzą do tego, 
że inżynieria i produkcja są coraz częściej 
geograficznie od siebie oddalone. System 
PDM musi ponad granicami państw, 
kontynentami i strefami czasowymi zapewnić 
to, aby przestrzenny dystans był odczuwalny 
w możliwie niewielkim stopniu. jednocześnie 
na znaczeniu zyskuje tzw. „odchudzona 
produkcja“ (lean Manufacturing) i elastyczna 
współpraca z firmami świadczącymi usługi, 
partnerami i dostawcami. tym samym 
rośnie konieczność kontrolowanego 
dostępu do danych, zarządzania różnymi 
wersjami, przyporządkowania zakresów 
odpowiedzialności oraz wspomagania 
funkcji check-in/check-out, administrowania 
wersji, pełnej lub selektywnej replikacji 
danych w każdej lokalizacji, „sequential“ 
lub „simultaneous engineering“ oraz funkcji 
współpracy.

kto od początku nie ma porządku w danych 
konstrukcyjnych, później, gdy ilość danych się zwiększy, 
będzie miał ogromne trudności przejść na większy 
i bardziej zaawansowany system PDM.

W firmie w bardzo niewielu 
przypadkach pomocą służy specjalista 
ds. systemu PDM, który dysponowałby 
doświadczeniem w zakresie PDM 
lub implementacji systemu PDM. Dlatego 
też dobrze jest pracować z zewnętrznym 
partnerem, który potrafi wykazać się 
odpowiednią wiedzą.
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zewnętrzne doradztwo
W firmie w bardzo niewielu przypadkach 
pomocą służy specjalista ds. systemu PDM, 
który dysponowałby doświadczeniem 
w zakresie PDM lub implementacji systemu 
PDM. Dlatego też dobrze jest pracować 
z zewnętrznym partnerem, który potrafi 
wykazać się odpowiednią wiedzą. W ten 
sposób mogą Państwo czerpać korzyści 

z doświadczenia wynikającego z realizacji 
wielu projektów i zaoszczędzą Państwo sobie 
błędów popełnionych przez innych. Pomoc 
z zewnątrz może być przydatna zarówno 
przy projektowaniu, jak i przy implementacji. 
Na etapie projektowania preferują Państwo 
być może wybór niezależnego specjalisty, 
jednak w przypadku implementacji systemu 
eksperci dostawcy są lepszym wyborem.

Wybór partnera

Ponieważ decyzja o wprowadzeniu systemu PDM oznacza dłuższe związanie, wybór 
odpowiedniego oferenta ma szczególne znaczenie. Pytania o perspektywy co do przyszłości 
producenta są tu jak najbardziej uporawnione.

→ jak pozycję na rynku zajmuje dany producent?

→ jaka jest siła finansowa producenta?

→ jak duży jest zespół w dziale rozwoju?

→ ilu ma klientów?

→ Czy producent ma przedstawicielstwa we wszystkich ważnych krajach?

→  jak silna jest jego obecność w Polsce i czy spełnia on wymagania tych rynków?

→ Czy wsparcie techniczne będzie zlokalizowane blisko naszej siedziby?

Pomoc z zewnątrz może 
być przydatna zarówno 
przy projektowaniu,  
jak i przy implementacji.
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Wyższa 
produktywność, 
większe 
bezpieczeństwo, 
lepszy porządek

konstruktorzy nie chcą rezygnować z tych korzyści.
PDM skraca czas projektowania, poprawia jakość produktu 
i wspomaga w realizacji rutynowych zadań.

Sukces z PDM
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Rozwiązania PDM są praktyczne i przystępne, 
ich koszty szybko się zwracają, początkowe 
trudności ustępują i dają wiele pozytywnych 
doświadczeń. Archiwa papierowe w dużym 
stopniu znikły z przedsiębiorstw. Archiwa 
CAD szybko zwiększają swą objętość i bez 
systemu zarządzania przestają być przejrzyste.
taka inwestycja opłaci się nawet małym 
biurom inżynierskim. Do tego dochodzi 
przejście na konstruowanie trójwymiarowe.
W konsekwencji trzeba zarządzać większą 
różnorodnością formatów plików dla każdej 
części konstrukcyjnej lub dla podzespołów: 
Są to pliki modelowe, rysunkowe, wykazy 
części, pliki neutralne do wymiany danych 
np. pliki StEP i DXF, formaty do podglądu 

(DWF lub PDF), kalkulacje, opisy, zdjęcia, 
pliki po renderingu oraz animacje dla celów 
marketingowych i komercyjnych. Dochodzi 
do tego zarządzanie bardziej złożonymi 
relacjami między poszczególnymi plikami.

granice znikają.

W wielu przedsiębiorstwach zmieniło się nastawienie 
kadry kierowniczej do tematu PDM. Wysokie wymagania 
w zakresie PlM (Product lifecycle Management) z drogimi 
długofalowymi projektami ustąpiły miejsca bardziej 
pragmatycznemu rozwiązaniu, jakie niesie z sobą PDM.

Archiwa CAD szybko zwiększają 
swą objętość i bez systemu 
zarządzania przestają być przejrzyste. 
taka inwestycja opłaci się nawet małym 
biurom inżynierskim.
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Na kolejnych stronach 
znajduje się kilka relacji 
i głosów użytkowników, 
którzy dokonali 
implementacji systemu 
PDM w ciągu ostatnich lat.
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„konstruujemy maszynę za maszyną. gdy 
po trzech czy czterech latach zadzwonił 
klient i zapytał o określoną część jakiegoś 
podzespołu, mieliśmy problem. Zaczęliśmy 
szukać i nie byliśmy w stanie dostatecznie 
szybko zareagować“ – wyjaśnia klaus Polster, 
jeden z dwóch założycieli i prezes firmy.

Dlatego też sięgnęli oni po szansę, którą 
było wzięcie udziału w jednym z programów 
wdrożeniowych Vault Workgroup 
w charakterze użytkownika pilotażowego. 
Oprogramowanie PDM obok ścisłej integracji 
z systemami CAD firmy Autodesk zawiera 
podstawowe funkcje, takie jak zarządzanie 
plikami, funkcje szybkiego wyszukiwania 
i odnajdywania. Ponadto umożliwia ono 
stworzenie charakterystyki użytkowników 
i praw dostępu, zarządzanie modyfikacjami 

(rewizje) i zatwierdzeniami bezpośrednio 
w aplikacji CAD. „Mamy szybki dostęp 
do dokumentów, także tych, które dotyczą 
szczególnego etapu prac konstrukcyjnych 
dla danego klienta w określonym czasie” 
– stwierdza klaus Polster. kierowniczka 
projektu w dziale konstrukcyjnym Annett 
Dierkes chwali nowy porządek porównując 
go ze starą metodą archiwizacji w katalogach 
Windows: „lepsza organizacja danych 
konstrukcyjnych, szybsze wyszukiwanie 
i inne funkcje PDM pozwalają w 70 do 80 
procentach zaoszczędzić czas przy realizacji 
zadań związanych z zarządzaniem danymi.

FSP-Automations gmbh 
Oszczędność czasu do 80% przy 
wykonywaniu zadań związanych 
z zarządzaniem danymi

Firma FSP-Automations gmbh z St. kilian w lesie 
turyńskim projektuje i konstruuje skomplikowane maszyny 
specjalne służące do automatyzacji produkcji. Wraz 
ze wzrostem liczby klientów i projektów rosły nakłady 
związane z zarządzaniem danymi.

PDM wspomaga szybką, 

elastyczną i bezbłędną 

reakcję na oczekiwania 

klientów:

Przyrząd montażowy 

do pierścienia okrągłego 
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W początkach 2008 roku firma wdrożyła 
metody wykonywania konstrukcji w systemie 
3D dzięki zastosowaniu programów Autodesk 
inventor i Autodesk PDM. „Wspomniane 
metody wykonywania konstrukcji 
pozwalają znacznie wydajniej tworzyć 
nowe, innowacyjne produkty“, mówi horst 
Dressler, kierownik Działu konstrukcyjnego, 
podając jako przykład, iż zespół złożony 
z trzech, czterech pracowników opracował 
nowe rozwiązanie w dziedzinie technologii 
odzyskiwania energii.

komentując ten projekt będący 
konstrukcyjnym novum począwszy 
od wstępnej koncepcji, a skończywszy 
na budowie prototypu, Dressler stwierdził: 
„Byliśmy o około 70 procent szybsi niż 
wcześniej na systemach 2D realizując, 
porównywalne projekty, i nawet udało nam 
się zawczasu sprawdzić działanie ważnych 
funkcji, przeprowadzając symulacje. Praca 
na wirtualnym prototypie ogromnie poprawia 
jakość naszych konstrukcji.“

grupa g+R technology
Przyspieszenie opracowywania 
nowych urządzeń nawet 
o 70 procent 

Grupa G+R wie, jak 

ważna jest sprawa 

niezawodnego 

zarządzania danymi. 

Od dawna konstruktorzy 

urządzeń pracują 

w systemie PDM: Suszarki 

tarczowe do suszenia 

osadu ściekowego

Swoje przyszłościowe rozwiązania grupa g+R technology 
tworzy na bazie czterech działów – greentech, Polysilicon, 
Budowa Maszyn i urządzeń Specjalnych oraz Systemy 
grzewcze i układy Chłodzenia zlokalizowanych w Regenstauf 
w górnym Palatynacie nieopodal Regensburga.

» Systemów 3D CAD nie powinno się użytkować bez 
współpracującego systemu PDM. koncern Autodesk 
oferuje rozwiązania z jednej grupy produktów, wraz 
z własnymi systemami CAD, co stanowi gwarancję solidnej 
funkcjonalności i kompatybilności.«
Reinhard lehner, kierownik działu w grupie g+R
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kiedy dzwonił klient, niełatwo było od ręki 
znaleźć właściwą rewizję (status zmiany) 
danej konstrukcji. koniecznością stało się 
więc opracowanie funkcji wyszukiwania 
oraz uzyskanie niezawodnego dostępu 
do oryginalnych danych, aby móc szybko 
i bezbłędnie reagować na zapytania klientów.

„Zestaw funkcji, które były nam potrzebne 
otrzymaliśmy w postaci produktu „Autodesk 
Vault Workgroup”, który posiadał kluczową 
dla nas funkcję zarządzania rewizjami“, 
wyjaśnia Andreas Perndorfer, kierownik 
Działu konstrukcyjnego. umożliwia 
ona „zamrożenie“ statusu zmiany bądź 
„rewizji“ dokumentujących produkty 
dostarczone klientom, które są blokowane 
i utrwalane. W przypadku dokonania 
późniejszej zmiany urządzenie uruchamia 

proces wygenerowania nowej rewizji 
(indeksów zmian). „Musimy utrwalić stan 
konstrukcyjny, który stworzyliśmy z myślą 
o konkretnym kliencie czy projekcie, aby móc 
później szybko i w sposób planowy z niego 
skorzystać“, wyjaśnia kierownik Działu 
konstrukcyjnego. Są to aspekty szczególnie 
ważne w tworzeniu dokumentacji krajarek 
wodnostrumieniowych produkowanych 
przez firmę Perndorfer w niewielkich 
seriach, a przed dostawą do klienta często 
zaopatrywanych w cechy i konfiguracje 
odpowiadające jego potrzebom.

Perndorfer Maschinenbau kg 
Nieodzowność zarządzania 
zmianami

Firma Perndorfer 

musi precyzyjnie 

dokumentować 

modyfikacje 

dokonywane z myślą 

o potrzebach klientów, 

aby móc później 

do nich sięgać szybko 

i planowo: Głowica 

tnąca 3D do krajarek 

wodnostrumieniowych

Początkowo konstruktorzy górnoaustriackiej spółki Perndorfer 
Maschinenbau kg radzili sobie z zarządzaniem danymi 
produktowymi z pomocą programu Eksplorator Windows 
oraz systemu numeracji. Były jednak trudności z zarządzaniem 
zmianami.
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„jesteśmy nader zadowoleni z podjętej 
decyzji, bo mamy teraz znacznie większy 
porządek w danych konstrukcyjnych. 
Wcześniej musieliśmy z mozołem ręcznie 
przywracać stare stany konstrukcyjne, 
na przykład wyszukując wersje A, gdy 
aktualnie obowiązywała wersja D. Obecnie 
konstruktor otrzymuje starszą wersję, klikając 
raz myszą. W przeszłości wykonanie tego 

zadania mogło oznaczać cały dzień pracy. 
istniejący system zarządzania zmianami oraz 
wydawania zezwoleń operacyjnych to wielki 
postęp. Przedtem istniały wszelkie przesłanki 
do popełniania błędów czy manipulowania 
danymi. Dlatego posiadanie niezawodnego 
systemu zarządzania danymi jest czymś 
nieodzownym.“

Biuro inżynierskie  

iSM kirschbaum 
Więcej porządku i bezpieczeństwa 

Stworzenie niezawodnego 

systemu zarządzania 

danymi było czymś 

nieodzownym: 

Urządzenie do ciągłego 

odlewania wlewków 

płaskich (fragment) 

skonstruowane 

z użyciem programu 

Autodesk Inventor

Biuro inżynierskie iSM kirschbaum w Neukirchen-Vluyn 
projektuje m.in. urządzenia wykorzystywane w hutach stali. 
Wzrost ilości danych spowodował, że proces zarządzania 
danymi z pomocą aplikacji Eksplorator Windows stał się 
zbyt mało przejrzysty, co z kolei skłoniło biuro kirschbaum 
do wdrożenia programu Autodesk Vault Workgroup.

»ten produkt zawierał ni mniej, nie więcej tylko funkcję 
zarządzania zmianami, która była nam potrzebna.«
thomas kirschbaum, właściciel
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już od chwili wdrożenia systemu CAD 
system PDM dzięki wykorzystaniu 
odnośnych dokumentów administruje 
całym system zarządzania zmianami jak 
również przeprowadzaniem wszelkich 
prób laboratoryjnych i kontroli. Producenci 
wszelkiego rodzaju dźwignic i dźwigów 
muszą spełniać i dokumentować wysokie 
wymogi bezpieczeństwa. Wszystkie te dane 
są zdeponowane w systemie PDM, który 
ponadto zawiera całą bibliotekę narzędziową. 
Na dodatek oprogramowanie realizuje 

automatyczny proces plotowania kompletnych 
podzespołów. „gdybyśmy nie mieli systemu 
PDM, bylibyśmy zgubieni. Oszczędza on nam 
mnóstwo czasu przy wszelkich operacjach 
wyszukiwania, a wykaz zastosowanych 
części, który z niego otrzymujemy, jest 
nam często potrzebny do przeprowadzania 
modyfikacji. Dzięki wbudowanemu układowi 
skojarzeń pokazuje nam, gdzie musimy 
uważać i jakie konsekwencje będzie miało 
dokonanie konkretnej zmiany. Wcześniej 
mieliśmy z tym regularnie problemy, ale teraz 
niczego nie zapomnimy. System PDM mówi 
nam też, kto co zrobił czy ostatnio zmienił. 
Możemy dokładnie prześledzić historię, gdy 
potrzebujemy takich informacji. A na koniec 
oprogramowanie PDM kontroluje proces 
udzielania zezwoleń operacyjnych, które u nas 
mogą być wydawane tylko przez jedną osobę, 
czyli kierownika Działu technicznego”, objaśnia 
szef Działu Prac Rozwojowych.

giS Ag 
Spełnia i dokumentuje wymogi 
bezpieczeństwa.

System PDM kontroluje 

proces udzielania zezwoleń 

operacyjnych:  

Napędy łańcuchowe GIS 

Przestawienie się na wykonywanie konstrukcji 3D oraz 
użycie systemu PDM firmy Autodesk było decydującym 
impulsem dla rozwoju szwajcarskiego producenta 
elektrycznych napędów łańcuchowych, firmy giS Ag 
mającej siedzibę w Schötz w kantonie lucerna, jeśli 
chodzi o uwolnienie potencjałów innowacyjności oraz 
optymalizację procesów. 

jednym z nieodzownych 
narzędzi stał się system 
PDM stosowany przez giS 
od czasu, gdy firma stawiała 
pierwsze kroki w pracy 
z systemem CAD.
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„Nawet jeśli będąc konstruktorem pracuje 
się w pojedynkę, trzeba przyznać, że dane 
konstrukcyjne są przejrzyste, tym bardziej 
gdy kilku kolegów pracuje nad projektami“, 
wyjaśnia Stefan Roth, konstruktor i zarazem 
administrator systemu CAD. Dlatego 
budowniczy maszyn z ilsfeld oprócz 
wykonywania konstrukcji 3D CAD wdrożyli 
też system PDM firmy Autodesk, aby 
w archiwum konstrukcyjnym było więcej 
ładu i zorganizowania.

„Wprawdzie na początku wykonywanie 
konstrukcji 3D jest nieco bardziej 
pracochłonne, ale późnej przynosi duże 
korzyści, gdy skonstruuje się kompletną 
maszynę i można ją po prostu kopiować, 
aby generować warianty. jest to znacznie 
prostsze niż wcześniej. System PDM sprawia, 
że wszystkie dane i specyfikacje dla danego 
wariantu są tworzone od razu prawidłowo 
i automatycznie. Wcześniej, w systemie 2D 
musieliśmy wszystkie operacje kopiowania 
i zmiany wykonywać pojedynczo i ręcznie, 
sporządzać nowe specyfikacje itp., co było 
dość uciążliwe“, wyjaśnia Roth.

Weima Maschinenbau gmbh 
Poprawa produktywności  
o 25 procent 

Współpraca i centralne 

zabezpieczanie 

danych w trzech 

lokalizacjach: W budowie 

maszyn do wtórnego 

wykorzystywania 

odpadów Weima polega 

na zaletach systemu 

PDM.

tam, gdzie odbywa się rozdrabnianie, rozrąbywanie 
czy granulacja tworzyw sztucznych, drewna i odpadów 
potrzebnych do dalszej obróbki czy wtórnego 
wykorzystania, nierzadko pracują maszyny i urządzenia 
firmy Weima Maschinenbau gmbh z ilsfeld.

W przeszłości konstruktorzy firmy Weima zarządzali 
danymi CAD, które mieli w swoich komputerach, 
w sposób nieskoordynowany, wykorzystując do tego celu 
Eksploratora. W efekcie często dochodziło do dublowania 
danych.
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System PDM 
daje korzyści 
ilościowe 
i jakościowe.

Czy to się opłaca?

Dobrych argumentów przemawiających za stosowaniem 
rozwiązań PDM jest wiele. Ale czy PDM naprawdę się 
opłaca? tu znajdziesz wykaz obszarów, w których korzyści są 
potencjalnie największe.

„kolejną dużą pomocą jest wykaz 
zastosowanych części, który jest 
mi niezbędnie potrzebny, gdy chcę przerobić 
jakiś element, ponieważ precyzyjnie mówi 
mi, gdzie muszę zajrzeć, żeby sprawdzić, czy 
mogę zmodyfikować dany komponent, czy 
też powinienem utworzyć nowy wariant. 
Ważnymi częściami składowymi naszych 
maszyn są na przykład wały wirnikowe, które 
mają oczywiście budowę parametryczną. 

Przynajmniej raz w tygodniu dokonywana jest 
przeróbka któregoś z wałów wirnikowych, 
co dzięki zastosowaniu programu inventor 
można zrealizować niemal za naciśnięciem 
guzika. Patrząc na całość rozwiązania, 
na które składają się systemy 3D CAD 
i PDM muszę przyznać, że systemy te dają 
nam korzyści w zakresie produktywności 
rzędu minimum 25 procent”, reasumuje 
administrator systemu CAD.

Zalety uporządkowanego i niezawodnego przebiegu 
operacji w zakresie opracowywania produktów, unikanie 
kosztownych błędów, oszczędności uzyskiwane dzięki 
podwyższeniu wskaźnika wtórnego wykorzystania, a także 
znaczna oszczędność czasu przy wyszukiwaniu danych 
– oto powody, dla których inwestycja w system PDM bardzo 
szybko się zwróci.

Wniosek:
Firmy, które z pomocą rozwiązań 
opartych na systemie PDM 
wdrożyły zasady klarowności 
i porządku a także bezpieczeństwa 
procesu pracy, widzą, co zyskały.
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koszty nabycia sprzętu i oprogramowania 
oraz ich eksploatacji można z reguły ustalić 
stosunkowo łatwo. Znacznie większych 
trudności nastręcza uchwycenie korzyści 
ilościowych wypływających z użytkowania 
systemów PDM, bowiem nie istnieją formuły, 
współczynniki czy tabele, na podstawie 
których można obliczyć wskaźnik ROi 
(Return on investment). Dotyczy to zarówno 
oceny poprzedzającej zakup, jak i po jego 
dokonaniu. Wiele korzyści jest ewidentnych, 
lecz mimo to niełatwo je kwantyfikować. 
Możliwe, że w małych biurach konstrukcyjnych 
wystarczą proste szacunkowe obliczenia, 
aby optymalnie zbliżyć się do rzeczywistości. 
W większych organizacjach rzeczy mają się 
trudniej, gdyż trzeba ocenić wszystkie odnośne 
obszary i działy, wiele czynności i procesów 
roboczych. Niektórzy fachowcy twierdzą 
wręcz, że największe korzyści pochodzą 
z obszarów mniej eksponowanych. toteż 
w tym miejscu ograniczymy się do podania 
kilku danych ilościowych oraz zwrócenia uwagi 
na potencjalne korzyści uznawane w kręgach 

specjalistów lub często wymieniane przez 
użytkowników. W indywidualnych przypadkach 
można pokusić się o ocenę ilościową 
wspomnianych potencjałów, aby uzyskać 
racjonalne wyniki przydatne w sporządzeniu 
kalkulacji ROi.

etap konstrukcji jest najważniejszy
Stosownie do faktu, iż około jedna czwarta 
kosztów wytworzenia produktu jest 
zlokalizowana na etapie konstrukcji, także 
wpływ zastosowania systemów PDM jest 
tu największy, zaczynając choćby o tego, 
że doświadczeni użytkownicy jednogłośnie 
donoszą o znacznych oszczędnościach czasu 
przy wyszukiwaniu danych konstrukcyjnych 
czy innych informacji, podając liczby rzędu 
25–80 procent oszczędności czasowych 
przy wyszukiwaniu danych produktowych, 
rysunków czy dokumentów kalkulacyjnych. 
jako że konstruktor z reguły poświęca około 
jedną trzecią czasu opracowania projektu 
na zdobywanie informacji, zanim przystąpi 
do właściwych czynności konstrukcyjnych, 
z faktu tego wynikają konkretne korzyści 
czasowe.

efektywne wyszukiwanie – zwiększona 
częstość ponownego wykorzystania
Większa efektywność wyszukiwania 
w bezpośredni sposób prowadzi 
do zwiększenia częstości ponownego 
wykorzystania posiadanych elementów 

Z reguły przejście na zarządzanie 
danymi konstrukcyjnymi jest 
obecnie bardzo proste i niedrogie. 

Wyższe koszty mogą 
powstawać tylko w razie 
konieczności uwzględnienia 
specyfiki oraz procesów 
funkcjonowania konkretnych 
firm. 

i podzespołów, przy czym istnieje 
możliwość zaoszczędzenia niemal 100 
procent nakładów konstrukcyjnych oraz 
dużej części kosztów produkcji, co sprawia, 
iż użycie systemów PDM wspiera procesy 
standaryzacji. Różnorakie badania i analizy 
dowodzą, że na samo zarządzanie rekordami 
danych dotyczących jednego elementu 

konstrukcyjnego zapisanego w pamięci 
systemów przedsiębiorstwa trzeba 
wydać rocznie 500–2000 euro, natomiast 
na utworzenie danych nowego artykułu 
przychodzi wyasygnować kwotę sięgającą 
1000 euro. A nie ma tu jeszcze nawet mowy 
o kosztach prac rozwojowych i produkcyjnych, 
które też trzeba będzie uwzględnić.

Wykonywanie konstrukcji 3D oraz system PDM 
to rozwiązania najbardziej pomocne w przypadku 
konstrukcji powtarzających się oraz  
projektów realizowanych  
na podobnych  
maszynach. 
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Otóż jeżeli konstruktorzy nie posiadają 
odpowiednich narzędzi pozwalających 
stwierdzić, które elementy konstrukcyjne 
są już dostępne w systemie albo uzyskają 
niewystarczający dostęp do rekordów 
dotyczących dostępnych części, to w efekcie 
wiele części będzie zaewidencjonowanych 
nawet kilkakrotnie, co odpowiednio 
zwielokrotni koszty. Ocenia się, że dzięki 
stosowaniu systemów PDM odsetek 
ponownego użycia dostępnych części może 

zwiększyć się o około połowę. Stosowanie 
systemów PDM pozwala też zwiększyć 
częstość używania części poddanych jedynie 
nieznacznym modyfikacjom, co przyczynia się 
do redukcji kosztów.

Poprawa współpracy
Szybkość elektronicznego komunikowania 
danych produktowych za pośrednictwem 
współczesnych sieci komputerowych 
jest znacznie wyższa niż w przypadku 

praktykowanego wcześniej przesyłania 
rysunków w formie papierowej, a dzięki 
replikowaniu danych także oddalone 
lokalizacje są na bieżąco w dziedzinie 
aktualnych tendencji rozwojowych. 
Opóźnienia czasowe spowodowane 
wysyłkami pocztą przestały istnieć. 
Oczywiście systemy PDM muszą niezawodnie 
kontrolować i sterować dostępem do danych. 
Oszczędność czasu w porównaniu 
z komunikacją papierową wynosi nawet 
do 100 procent, a wynikających z tego 
korzyści związanych z przyspieszeniem 
procesu urynkowienia produktów nie sposób 
przecenić.

Powolni są eliminowani
W ostatnich latach wiele przedsiębiorstw 
zmuszonych było znacznie skrócić czas 
realizacji projektów, aby w ogóle zachować 

konkurencyjność. Oprócz wykonywania 
konstrukcji metodą 3D, zastosowanie 
systemów PDM było dla nich kluczem 
do zmniejszenia długości tzw. „time 
to market“. Stosowanie systemów PDM 
eliminuje znaczną część czynności 
manualnych pozwalając na uproszczenie 
i przyspieszenie realizacji wariantów 
dostosowanych do specyficznych potrzeb 
klientów.

Wyższa jakość
Automatyzacja procesów w dziedzinie 
wykonywania konstrukcji oraz w pokrewnych 
obszarach pomaga unikać błędów, zaoszczędzić 
na drogiej obróbce końcowej oraz skrócić 
czasochłonne procedury uzgadniania decyzji. 
także wykaz zastosowanych części służy 
unikaniu kosztownych błędów. konstruktor 
może sprawdzić, gdzie dany element został 

Różne metody jak również zapisane kryteria wyszukiwania bądź połączenia logiczne są 
pomocne w organizowaniu i szybkim znajdowaniu danych produktowych.

Dodatkowe korzyści poprzez sprzężenie systemów PDM 
i ERP. Dzięki integracji systemu PDM z innymi aplikacjami 
informatycznymi przedsiębiorstwa, przede wszystkim 
z systemami ERP, ale także z systemami zarządzania informacją 
i innymi rozwiązaniami można uzyskać dodatkowe korzyści. 

wykorzystany oraz jaki wpływ mają modyfikacje 
danej części użytej w innych podzespołach. 
generalnie, doświadczeni użytkownicy 
systemów PDM mówią o znacznych korzyściach 
w zakresie jakości wykonywania konstrukcji oraz 
całości procesów organizacyjnych.
Przykładowo grupa glatt zatrudniająca 
ponad 1500 pracowników, będąca 
producentem urządzeń dla przemysłu 
farmaceutycznego spotęgowała korzyści 
wynikające ze stosowania systemu PDM 
sprzęgając go z systemem ERP, skrupulatnie 

dokumentując fakt ekonomiczności podjętych 
działań. grupa glatt wdrożyła rozwiązanie 
PDM firmy Autodesk, użytkując początkowo 
oba systemy, czyli PDM i ERP (Microsoft 
Dynamics Navision), nie łącząc ich równolegle 
ze sobą. konieczność podwójnego tworzenia 
danych artykułów w systemie ERP i PDM oraz 
ciągłe zmiany z ERP na PDM celem oglądania 
rysunków ulokowanych w głębszych 
strukturach specyfikacyjnych pochłaniała 
wiele cennego czasu pracy prowadząc 
do zwiększenia ilości błędów.
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Zapewne niejedno przedsiębiorstwo będzie 
pod jeszcze większym naciskiem bardziej 
surowych obecnie przepisów prawa, czym 
uzasadni inwestycje poczynione w system 
PDM. jak już pisaliśmy, istnieją liczne przepisy 

obowiązujące w ramach odpowiedzialności 
producenta za wytwarzane produkty, które 
trudno spełnić, nie posługując się systemami 
PDM.

„Połączenie obu systemów zwróciło się w ciągu około 
trzech miesięcy już tylko z uwagi na oszczędności czasowe 
pracowników zatrudnionych przy tworzeniu i zarządzaniu 
danymi dotyczącymi poszczególnych artykułów jak również 
przy wyszukiwaniu informacji. Ponadto obecnie znacznej 
poprawie uległa jakość naszych danych.”
Martina Edelmann, kierownik projektów w grupie glatt

Schemat funkcjonowania połączenia systemów PDM 
i ERP w grupie glatt

MS Dynamics 
Navision

System  
PDM Autodesk

Artykuł

Projekt

Wymogi  
artykułu 

utworzenie

Struktura 
dokumentu 

Artykuł

Specyfikacje 

    Struktura artykułu   

Przyporządkowanie  

Skasowanie 

Dokument

Autodesk  
Inventor
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Nieodzowne, 
lecz mimo to 
za niewygórowaną 
cenę 

Rozwiązania PDM marki Autodesk

Skalowalne produkty PDM firmy Autodesk są głęboko 
zintegrowane ze środowiskiem CAD oraz wspierają 
specyfikę systemów Autodesk CAD. integracja taka ułatwia 
zarządzanie danymi produktów na wszystkich etapach ich 
opracowywania na bazie technologii cyfrowych. Pomaga 
ona oszczędzać czas i unikać błędów.
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Produkty Autodesk PDM są głęboko zintegrowane ze środowiskiem CAD oraz wspierają 
specyfikę systemów Autodesk CAD. integracja taka ułatwia zarządzanie danymi 
produktów na wszystkich etapach ich opracowywania na bazie technologii cyfrowych. 
Pomaga ona oszczędzać czas i unikać błędów. Na zdjęciu: funkcje narzędzia Autodesk 
Vault, zintegrowane z programem Autodesk inventor. 

Oprogramowanie Autodesk Vault 
Workgroup oferuje dostęp do dalszych 
funkcji dając możliwość wykonania 
łatwego kroku użytkownikom, którzy stoją 
obecnie w obliczu decyzji o wdrożeniu 
po raz pierwszy któregoś z rozwiązań 
opartych na systemach PDM, zastąpieniu 
przestarzałych systemów zarządzania 
rysunkami czy też zmiany dotychczas 
używanego narzędzia Autodesk Vault 
na bardziej wydajny system zarządzania 
danymi, który będzie można stosować 
w pracy zespołowej, wykorzystywać 
do celów dokumentacyjnych w procesie 
opracowywania produktów na bazie 
technologii cyfrowych. Oprogramowanie 
Vault Workgroup pomaga automatycznie 

nadawać nazwy i numery plików oraz 
tworzyć indeksy zmian według zasad 
dostosowanych do specyfiki poszczególnych 
firm. ułatwi to pracę konstruktorom. 
Oferowany pakiet zawiera pełny zakres 
funkcji oprogramowania Vault oraz 
dodatkowo zarządza atrybutem statusu 
danych, wspomagając tym samym możliwość 
udostępniania dokumentów oraz ich ochrony 
przed wprowadzaniem dalszych zmian. 
Są to funkcje praktycznie niezbędne w pracy 
konstruktorów maszyn specjalnego użytku, 
gdyż zapewniają one możliwość szybkiego 
odnalezienia prawidłowych danych, gdy 
klient zadzwoni dwa lata później zgłaszając 
problem, chciałby dokonać zmian lub 
zamówić dodatkowe części.

Sześć lat temu firma Autodesk 
udostępniła swoim klientom 
MCAD jeden z systemów PDM 
bez dodatkowych opłat. 
Autodesk Vault stał się integralną częścią wszystkich 
systemów Autodesk CAD stosowanych w dziedzinie 
mechaniki. 

Autodesk  
Vault Workgroup

W międzyczasie powstał na tej bazie portfel 
rozwiązań o zróżnicowanej gradacji, który 
w dolnym obszarze umożliwia niewielkim 
firmom wdrożenie systemu na korzystnych 
warunkach, zaś w obszarze górnym spełnia 
wysokie aspiracje wielkich przedsiębiorstw 
działających w skali globalnej. Obecnie 
rodzina produktów Vault stworzona z myślą 
o tych zróżnicowanych wymogach względem 
systemów PDM stanowi nieodzowną 
infrastrukturę rozwiązań typu „digital 
prototyping” oferowanych przez Autodesk.

Autodesk Vault
Dzięki funkcjom zarządzania wersjami, 
blokowania plików będących w fazie 
opracowywania, tworzenia odnośników 
w obrębie hierarchii podzespołów, 
prowadzenia wykazu użytych części, wysokiej 

efektywności wyszukiwania, inteligentnemu 
zarządzaniu danymi pomagającemu 
np. kopiować konstrukcje wraz z kompletem 
powiązanych plików narzędzie Autodesk 
Vault udostępnia użytkownikom programu 
inventor podstawowe funkcje służące 
do zarządzania danymi. Niezawodność 
zarządzania, strukturyzacji i śledzenia danych 
za pośrednictwem centralnie zlokalizowanej 
pamięci sprzyja optymalizacji procesów 
tworzenia, archiwizowania oraz wspólnego 
wykorzystywania danych w ramach 
opracowywania produktów w oparciu 
o technologie cyfrowe. ta podstawowa 
wersja oprogramowania jest objęta ofertą 
dostawy wraz z oprogramowaniem AutoCAD, 
AutoCAD Mechanical i AutoCAD inventor 
Suite bez naliczania dodatkowej opłaty.

Oprogramowanie 
podstawowe Autodesk Vault 
jest objęte ofertą dostawy 
wraz z oprogramowaniem 
AutoCAD, AutoCAD 
Mechanical i AutoCAD 
inventor Suite bez 
dodatkowej opłaty. 
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Oprogramowanie Vault Workgroup wydaje 
zezwolenia operacyjne na bazie dokumentów, 
a zatem może np. zatwierdzić konkretny 
rysunek. jest to metoda pracy powszechnie 
stosowana w licznych przedsiębiorstwach, 
co sprawia, że oprogramowanie Vault 
Workgroup można bardzo łatwo wdrożyć, 
nie zmieniając istniejącego toku działalności 
przedsiębiorstwa. Pozwala ono utrwalać 
modyfikacje (rewizje) oraz wszystkie stadia 
danej konstrukcji na przestrzeni okresu 
jej opracowywania, a dodatkowe funkcje 
bezpieczeństwa regulują między innymi 
uprawnienia dostępowe użytkowników 
zależnie od przynależności do danej grupy lub 
zadania realizowanego w przedsiębiorstwie.

Integracja CAD poprzez funkcje wizualne
ścisła integracja z programem inventor 
pozwala m.in. na wizualizowanie funkcji PDM 
lub atrybutów, np. obrazowanie w kolorze 
elementów konstrukcyjnych znalezionych 
podczas wyszukiwania, albo nadanie różnych 
barw wszystkim zatwierdzonym częściom, 
będącym w trakcie opracowywania lub 
oczekującym na zatwierdzenie. Daje 
to szybką wizualną orientację co do stanu 

realizacji projektów. Właściwości systemu 
CAD (atrybuty, properties) oraz informacje 
o statusie PDM użytkownik programu 
inventor znajdzie na kartach danych 
(data cards) zgromadzonych w jednym 
miejscu i będzie nad nimi pracował 
bezpośrednio w programie inventor – bez 
konieczności użycia odrębnego klienta 
systemu PDM. Administrator systemu CAD 
może utworzyć reguły ustalające, które pola 
w arkuszach danych muszą być bezwzględnie 
wypełniane, aby nie wkradło się niedbalstwo.

zintegrowane zarządzanie dokumentami 
Microsoft office
integracja z pakietem Microsoft Office 
włącznie z wersją Office 2007 pozwala 
w prosty sposób zarządzać danymi nie 
pochodzącymi z systemu CAD, takimi jak 
specyfikacje, wyliczenia i prezentacje. 
Funkcja podglądu dostępna dla plików 
pakietu Office, np. dokumentów edytora 
Word, arkuszy Excel oraz prezentacji 
PowerPoint pozwala szybko zajrzeć do treści 
plików bez konieczności uruchamiania danej 
aplikacji.

Wszyscy członkowie zespołu pracują 
nad prototypem cyfrowym, nie nadpisując 
wzajemnie wprowadzonych danych. 
W tym celu poszczególne konstrukcje 
są wyrejestrowywane, poddawane 
opracowaniu, a następnie znów 
rejestrowane.

Wizualizacja znalezionych 
elementów konstrukcyjnych 
w podzespole: elementów 
standardowych, 
elementów katalogowych 
oraz elementów nowo 
skonstruowanych

9%

elementy standardowe 36%

elementy katalogowe

55% elementy skonstruowane 
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Dokładnie rejestrowany jest moment, 
przyczyny i autorzy zmian. Poprzez 
wspomaganie zespołowej i kontrolowanej 
współpracy przedsiębiorstwa uzyskują 
wyczuwalny wzrost produktywności 
bez pogorszenia istniejących procesów 
konstruowania. Vault Workgroup można 
bez problemu zintegrować z systemami 
Autodesk inventor, AutoCAD Electrical, 
AutoCAD Mechanical lub AutoCAD. Zapewnia 
to prostoliniowe procesy robocze, ułatwia 
zarządzanie danymi i pomaga zaoszczędzić 
czas.

efektywniejsze wyszukiwanie 
i odnajdywanie danych
inteligentne funkcje wyszukiwania, 
np. w oparciu o zapisane w pamięci, 
często potrzebne kryteria wyszukiwania, 
gwarantują szybki i efektywny dostęp 
do danych. konstruktorzy potrzebują 
mniej czasu na odnalezienie cyfrowych 
informacji i oszczędzają sobie niepotrzebnej 
podwójnej pracy. Za pomocą wydajnych 
narzędzi do kopiowania i odnajdywania 
istniejących podzespołów ze wszystkimi 
należącymi do nich danymi zmniejszają 
nakłady i koszty. Najbardziej efektywna 
metoda konstruowania polega bowiem 
na ponownym użyciu istniejących konstrukcji 
lub części konstrukcyjnych, zamiast ponownie 
je konstruować, generując w dodatku koszty 
magazynowania dodatkowych części. Dowód 
użycia pokazuje, gdzie stosowana jest dana 
część, i pomaga oszacować skutki danej 
zmiany.

zintegrowany system zarządzania 
zmianami
Oprogramowanie PDM przyspiesza 
cykle konstruowania i gwarantuje 
wyższą jakość danych. Vault Workgroup 
pozwala na sterowanie procesami zmian 
i zatwierdzania bezpośrednio z aplikacji 
konstrukcyjnych. konstruktor może 
za pomocą oprogramowania sporządzać 
pełną historię zmian, zarządzać wariantami 
i ma w każdej chwili możliwość łatwego 
powrotu do wcześniejszego projektu.

łatwe zarządzanie i konfigurowanie
Vault Workgroup daje się wygodnie 
zainstalować, używać i zarządzać. 
Nieskomplikowana implementacja gwarantuje 
szybki ROi. Oprogramowanie umożliwia 

administratorowi niezbędną skalowalność 
do administrowania największych nawet grup 
roboczych. Odnośnie do dostępu do danych 
może on ustanawiać różne ograniczenia 
w dostępie, np. na poziomie katalogu lub 
pliku. W ten sposób definiuje on także 
uprawnienia do realizacji zmian statusu lub 
ograniczenie dostępu do plików mających 
określony status. SDk (Software Development 
kit) umożliwia dostosowanie specyficznych 
dla klienta funkcji oraz modyfikację 
interfejsu użytkownika. Programy 
usługowe do przetwarzania wsadowego 
zleceń plotowania ułatwiają plotowanie 
kompletnych zleceń lub projektów.

kontrola zmian statusu i zasad oraz dostęp do danych: system PDM zapewnia bezpieczne 
administrowanie danymi dotyczącymi produktów od pierwszego projektu do chwili 
zarchiwizowania.

Systemy Autodesk-PDM oferują intuicyjne zarządzanie rewizjami i zapewniają bezpieczne 
śledzenie i zatwierdzanie wszystkich komponentów podczas całego przebiegu prac 
konstrukcyjnych. Pomagają uniknąć błędów takich jak na przykład omyłkowe użycie starej wersji.

Vault Workgroup daje się 
wygodnie zainstalować, 
używać i zarządzać. 
Nieskomplikowana 
implementacja gwarantuje 
szybki ROi.
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Autodesk Vault Collaboration uzupełnia 
Vault Workgroup o możliwość replikacji 
do wielu lokalizacji, dostęp przez sieć oraz 
pozwala na rozszerzenie systemu zarządzania 
danymi na wiele lokalizacji oraz wielu 
zewnętrznych lub mobilnych użytkowników. 
Dane konstrukcyjne mogą być replikowane 
kompletnie lub selektywnie. Selektywna 
replikacja służy bezpieczeństwu. Dane, które 
nie są potrzebne w innych lokalizacjach, nie 

powinny tam się znajdować, aby nie narażać 
ich niepotrzebnie na ryzyko kradzieży. klient 
sieciowy jest elementem tego pakietu. 
umożliwia on korzystanie z funkcji PDM, 
dostęp do odczytu, włącznie z obrazowym 
podglądem w przeglądarce sieciowej, bez 
potrzeby wykupywania licencji CAD. W ten 
sposób użytkownicy w dziale produkcji lub 
w miejscu montażu mają dostęp do rysunków, 
mogą je wyświetlać lub też wydrukować.

Autodesk  
Vault Collaboration

Wygenerowanie danych produktu w formacie DWF umożliwia kolegom spoza działu 
konstrukcji sprawdzanie tych danych, wydruk lub naniesienie uwag bez zmiany 
oryginalnych danych.

Autodesk Vault Collaboration uzupełnia 
Vault Workgroup o możliwość replikacji 
do wielu lokalizacji i dostęp przez sieć 
oraz pozwala na rozszerzenie systemu 
zarządzania danymi na wiele lokalizacji 
oraz wielu zewnętrznych lub mobilnych 
użytkowników.
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Oprogramowanie Autodesk Vault 
Professional wspiera (dodatkowo w stosunku 
do wersji Vault Collaboration) funkcję 
zarządzania zmianami konstrukcyjnymi 
oraz listami materiałowymi, ułatwia 
ich przekazywanie do produkcji oraz 
współpracę w różnych lokalizacjach. 
Pakiet wspiera integrację systemów 
gospodarki materiałowej (systemów ERP) 
oraz odpowiednio wczesne podejmowanie 
współpracy z działami funkcjonującymi 
poza procesami tworzenia konstrukcji, 
aby uniknąć opóźnień spowodowanych 
niedostateczną komunikacją w toku 
opracowywania produktów.

CAD i PDM z jednej ręki
Autodesk dostarcza rozwiązania CAD i PDM 
z jednej ręki, co oznacza optymalną integrację 
zarządzania danymi ze środowiskiem 
konstrukcyjnym oraz zsynchronizowanie 
cyklów „release”, przy czym klienci 
firmy Autodesk nie muszą martwić się 
o kompatybilność nowych wersji PDM 
z posiadanym systemem CAD.

Od wersji podstawowej 
oprogramowania Vault 
do wersji Vault Professional

Zarządzanie 
rewizjami 
i bezpieczeństwo

Zarządzanie danymi 
bieżących projektów 

Efekt skalowalności 
przydatny w dużych 
zespołach roboczych 
i kilku lokalizacjach

integracja 
z systemami 
produkcji oraz 
związanymi 
z funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa

Autodesk  
Vault Professional

Autodesk  
Vault  
Workgroup

Autodesk  
Vault

Autodesk  
Vault  
Collaboration

Autodesk  
Vault  
Professional

Zróżnicowany 
portfel rozwią-
zań PDM firmy 
Autodesk
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Rozwiązania PDM Autodesk:  
Od wersji podstawowej oprogramowania Vault do wersji 
Vault Professional

Narzędzia do zarządzania plikami     

Wspólny zespół roboczy     

Szybkie wyszukiwanie     

integracja z aplikacjami Autodesk CAD    

Ponowne wykorzystywanie konstrukcji     

Zarządzanie rewizjami i statusami plików     

Przetwarzanie wsadowe zleceń plotowania     

Automatyczne oznaczanie i nazywanie plików     

klient „stand alone” dla użytk. nie posiadających oprogr. CAD   

Bezpieczeństwo plików i katalogów     

generowanie list i raportów     

Serwerowa publikacja plików DWF    

Replikacja na użytek kilku lokalizacji     

klient sieci WWW drukujący/wyświetlający dane dla produkcji   

Zarządzanie listami materiałowymi    

Zarządzanie zleceniami zmiany     

Sprzężenie z systemami związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa  

Autodesk 
Vault

Autodesk 
Vault  
Workgroup

Autodesk 
Vault  
Collaboration

Autodesk 
Vault  
Professional

Funckje



Wydawca

Autodesk Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa
Polska

Informacje dodatkowe

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji są 

nasi autoryzowani dealerzy posiadający bogatą 

wiedzę o produktach, branży i innych kreujących 

wartość usługach wykraczających poza samą 

sprzedaż oprogramowania. Na stronie internetowej 

www.autodesk.pl/reseller znajdą Państwo 

autoryzowanego dealera w pobliżu swej siedziby.

Program edukacji i dokształcania

Obojętnie, czy interesują Państwa szkolenia 

prowadzone przez wykładowców czy 

zindywidualizowane formy kształcenia, kursy 

on-line czy tylko materiały edukacyjne – Autodesk 

oferuje gotowe rozwiązanie dla każdego. Proszę 

skorzystać z wiedzy technicznej ekspertów 

Autodesk Authorized training Centers (AtC®), 

jak również z programów do samodzielnej nauki 

dostępnych online lub w księgarniach i potwierdzić 

swą wiedzę certyfikatem Autodesk. Więcej 

informacji znajdą Państwo na stronie internetowej 

www.autodesk.pl/atc

usługi serwisowe i wsparcia Autodesk

Proszę zapewnić sobie bezpośrednie korzyści 

biznesowe i czerpać korzyści z wyższej efektywności 

procesów roboczych przy stosowaniu rozwiązań 

Autodesk. Atrakcyjne opcje kupna, produkty 

towarzyszące, usługi doradztwa i wsparcia, jak również 

szkolenia przez Autodesk i jego partnerów zapewniają 

klientom wszystkich branż maksymalny zysk 

z inwestycji oraz większą przewagę nad konkurencją. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 

internetowej www.autodesk.pl/support

Serwis dla nauczycieli i studentów

Aktualne oprogramowanie Autodesk dla nauczycieli 

i studentów można ściągnąć gratis ze strony 

internetowej www.autodesk.com/students

Subskrypcja Autodesk (umowa serwisowa)

Proszę skorzystać z zalet zwiększonej 

produktywności, przewidywanego planowania 

budżetu i łatwiejszego zarządzania licencjami, 

jakie daje Subskrypcja Autodesk (Autodesk® 

Subscription). Będą Państwo otrzymywać wszelkie 

nowe aktualizacje oprogramowania Autodesk 

i wszelkie rozszerzenia programów, które ukażą 

się w trakcie trwania umowy subskrypcyjnej. 

Ponadto będą Państwo mogli czerpać korzyści 

z atrakcyjnych warunków licencyjnych, które 

oferowane są wyłącznie klientom subskrypcyjnym. 

Szereg ofert Community – w tym bezpośrednie 

wsparcie w sieci ze strony ekspertów Autodesk 

oraz elastyczne formy nauki (e-learning) 

dla poszerzenia swej wiedzy – czynią subskrypcję 

Autodesk idealnym rozwiązaniem, dzięki któremu 

optymalnie wykorzystają Państwo swą inwestycję 

w oprogramowanie Autodesk.

Dalsze informacje można uzyskać na stronie 

internetowej:

www.autodesk.pl/subs

inne materiały informacyjne na temat produktów 

Autodesk oraz adres autoryzowanych partnerów 

w pobliżu Państwa siedziby otrzymają Państwo 

za pośrednictwem infolinii Autodesk  

nr 00 800 23 787 355*

infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku 

w godzinach 9.00 – 18.00. Połączenie z telefonów 

komórkowych, w zależności od dostawcy, może 

być ograniczone. W takim wypadku prosimy 

o korzystanie z telefonu stacjonarnego. 

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej  

strony internetowej

www.autodesk.pl

Autodesk Sp. z o.o.

ul. Wołoska 9

02-583 Warszawa

Polska

* Bezpłatne produkty podlegają warunkom umowy licencyjnej dla klienta końcowego, która ściągana jest na komputer przy pobieraniu 
oprogramowania.

Materiał zdjęciowy udostępniony grzecznościowo przez BhS Sonthofen gmbh, FSP Automations gmbh, g+R greentech gmbh, Perndorfer 
Maschinenbau, iSM kirschbaum, giS Ag i Weima Maschinenbau gmbh.

Autodesk, AtC, AutoCAD, Autodesk inventor, DWF i inventor są albo zarejestrowanymi markami albo markami Autodesk, inc. i/lub ich spółek-córek 
bądź przedsiębiorstw powiązanych w uSA i/lub innych krajach. Wszystkie inne marki, nazwy produktów i symbole są własnością danego 
posiadacza. Autodesk zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany ofert produktów i serwisu, jak również specyfikacji i cen, bez uprzedniego 
powiadomienia. Autodesk nie odpowiada za prawidłowość informacji. 
© 2010 Autodesk, inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Zewnętrzne doradztwo 
jako użyteczna pomoc 
przy implementacji 
systemu PDM
→ Więcej na stronie 45

Czym jest PDM i do czego służy?
→ Branżowe wymagania wobec PDM
→ Kryteria wyboru PDM
→ Sukces z PDM / Czy to się opłaca?
→ Rozwiązania PDM firmy Autodesk

Doradca
pdm


