
Oprogramowanie Teamcenter® zajmuje się obsługą dzisiejszych
krytycznych wyzwań biznesowych, maksymalizując korzyści
płynące z wiedzy o produkcie i wykorzystując ją do stymulacji
innowacji w całym cyklu życia produktu.
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Zarządzanie cyklem życia
produktu (PLM) jest strategią
biznesową i informacyjną dla
przedsiębiorstw, która umożliwia
firmom utworzenie globalnych
sieci informacyjnych, niezbędnych
przy tworzeniu i dostarczaniu
produktów światowej klasy na
dzisiejszym wysoce konkurencyj-
nym rynku międzynarodowym.

Jako strategia dla przedsię-
biorstw, zarządzanie cyklem
życia produktu pozwala na
innowację, rozwój, wsparcie
oraz likwidację produktów
w szeroko rozumianym łańcuchu
wartości, tak jakby proces ten
był realizowany w jednej firmie.

Jako strategia biznesowa, roz-
wiązania PLM umożliwiają iden-
tyfikację i wykorzystanie
najlepszych praktyk usprawnia-
jących cele związane
z szybkością wprowadzenia
produktu na rynek, ogranicze-
niem kosztów oraz zwiększe-
niem dochodów.

Jako strategia informacyjna,
zarządzanie cyklem życia
produktu umożliwia rozpro-
szonym globalnie zespołom
wspólny dostęp do pojedyn-
czego repozytorium wiedzy
o produkcie i procesach.

Rozwiązania PLM pozwalają
zespołom produktowym
i produkcyjnym prowadzić
wirtualną współpracę
i udostępniać dane w czasie
rzeczywistym. Zarządzanie
cyklem życia produktu może
zostać wykorzystane do
integracji wielu systemów
niezbędnych w danym
projekcie, łącząc ich wiedzę
i rozszerzając okres przydat-
ności takich inwestycji.

W zarządzaniu cyklem życia
produktu można wykorzystać
korzyści płynące z otwartych
formatów wymiany informacji
(API) oraz standardów bran-
żowych, aby zminimalizować
koszty przeniesienia danych
oraz rozszerzyć udział przed-
siębiorstwa. Zarządzanie
cyklem życia produktu można
wykorzystać, aby zapewnić
pełną przejrzystość przepływu
pracy oraz procesu podejmo-
wania decyzji na wszystkich
etapach cyklu życia produktu.
Rozwiązania PLM zapewniają
wyjątkową możliwość realizacji
następujących procesów:

Maksymalizacja innowacji
w całym cyklu życia
produktu, co przekłada się na
wyższe dochody, większy
udział na rynku, krótszy czas
wejścia na rynek lepsze
wskaźniki powodzenia portfela
produktów.

Przekształcenie procesu
podejmowania decyzji
wykorzystywanego do
określenia, które produkty
powinny być oferowane
i w jaki sposób powinny
zostać wprowadzone na rynek.

Zwiększenie wartości wiedzy
o produkcie poprzez zarządza-
nie tymi informacjami jak
aktywami intelektualnymi na
poziomie przedsiębiorstwa
i wykorzystywanie ich w wielu
programach, projektach
i inicjatywach generujących
dochody.

Minimalizowanie kosztów
cyklu życia poprzez zastąpie-
nie czasochłonnych procesów
ręcznych przez przyspieszone,
w pełni zautomatyzowane
rozwiązania.

W celu obsługi tych możliwości,
firma Siemens PLM Software
oferuje pakiet Teamcenter
zawierający cyfrowe rozwiąza-
nia zarządzania cyklem życia.

Obecne możliwości zarządzania cyklem życia produktu



Przedstawiamy rozwiązanie Teamcenter

Oprogramowanie Teamcenter wspomaga innowację i poprawia
wydajność, łącząc pracowników z produktem i wiedzą
o procesach, której potrzebują, aby skutecznie funkcjonować
w zorientowanym globalnie cyklu życia produktu. Sprawdzone
rozwiązania cyfrowego zarządzania życiem produktu
Teamcenter wykorzystują jako podstawę otwarte standardy PLM.

Oprogramowanie Teamcenter jest najczęściej używanym
systemem zarządzania cyklem życia na świecie. Rozwiązania
te wspierane są przez wiodącą pozycję spółki Siemens PLM
Software w dostarczaniu globalnych sieci innowacyjnych,
które pozwalają firmom podejmować jednolite decyzje oparte
na informacjach w każdym etapie cyklu życia produktu.

Stymulowanie podstawowych inicjatyw biznesowych
Rozwiązania Teamcenter pozwalają firmom na zmierzenie
się z dzisiejszymi kluczowymi wyzwaniami biznesowymi,
które obejmują inicjatywy biznesowe opisane poniżej.
Rozwiązania Teamcenter mogą zostać wykorzystane do
stymulowania kluczowych celów wydajności, obejmujących
potrzebę zwiększenia dochodów z innowacji, skrócenia czasu
wprowadzenia produktu na rynek, spełnienia wymogów
biznesowych i prawnych, optymalizacji zasobów operacyjnych
oraz usprawnienia globalnej współpracy.

Rozwiązania Teamcenter obejmują najlepsze praktyki
i procesy wykorzystujące standardy, które umożliwiają firmie:
• Szybkie wdrożenie rozwiązania PLM
• Uzyskanie szybkiego zwrotu z inwestycji w PLM
• Zminimalizowanie kosztu posiadania
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Krytyczne inicjatywy biznesowe objęte oprogramowaniem

Teamcenter

• Opracowanie i wprowadzenie nowych produktów

Udoskonalenie procesu innowacji poprzez usprawnienie globalnej współpracy

w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami i procesami cyklu życia produktu.

• Synchronizacja łańcucha wartości

Globalna doskonałość poprzez optymalizację wymiany idei i informacji

pomiędzy uczestnikami łańcucha wartości.

• Zarządzanie danymi przedsiębiorstwa

Poprawa konkurencyjności poprzez zapewnienie bezpiecznego dostępu

do wiedzy dotyczącej produktów i procesów zgromadzonej w firmie.

• Standaryzacja i ponowne wykorzystanie

Ponowne wykorzystanie sprawdzonych części, sprzętu i procesów,

aby zapewnić oszczędności oraz wspierać najlepsze praktyki.

• Zarządzanie wiedzą/własnością intelektualną

Rejestrowanie wiedzy i doświadczenia uczestników cyklu życia,

aby nieustannie doskonalić innowację.

• Zgodność z przepisami i normami

Osiągnięcie zgodności z przepisami obowiązującymi na rynku poprzez

zintegrowanie wymogów bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz

ograniczeń prawnych we wczesnej fazie projektowania.

• Wydajność produkcyjna

Integracja produktu i projektu z najlepszymi praktykami produkcyjnymi

w celu zwiększenia jakości i wydajności produkcyjnej.

• Inżynieria systemowa oraz mechatronika

Poprawa wartości uzyskiwanej przez klienta poprzez integrację mecha-

nicznych, elektrycznych i programowych podsystemów, relacji i składników.
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Teamcenter – dlaczego jest najlepszym rozwiązaniem

Pojedyncze źródło wiedzy o produktach i procesach.
Oprogramowanie Teamcenter może zostać użyte do ustanowienia
pojedynczego źródła wiedzy o produktach i procesach pochodzących
z różnych systemów. Upoważnieni członkowie zespołów
ds. produktu mogą uzyskać dostęp do tych wspólnych zasobów,
aby szybko znaleźć informacje, których potrzebują do wykonywania
swoich zadań.

Wykorzystując takie pojedyncze źródło, firma może:

• Zwiększyć wydajność, umożliwiając poszczególnym osobom
ograniczenie czasu, który spędzają na wyszukiwaniu informacji
o 65 procent

• Wyeliminować kosztowne błędy i powtarzalność pracy,
zapewniając osobom podejmującym decyzje lepszy wgląd
w cykl życia produktu

• Ograniczyć koszty produktu i jego cyklu życia poprzez ponowne
wykorzystanie informacji o produktach i procesach występujących
w wielu programach i projektach

• Synchronizować i przyspieszyć działalność operacyjną zespołów
produktowych, zapewniając ujednolicone oraz aktualne wymogi
i definicje produktów

Natychmiastowa współpraca. W celu ograniczenia kosztów
i wykorzystania międzynarodowych możliwości marketingowych,
wiodące firmy stosują obecnie globalne rozproszenie różnych funkcji.
Rozwiązania Teamcenter usprawniają natychmiastową współpracę,
umożliwiając zespołom globalnym na łączenie, komunikowanie
się i udostępnianie informacji na żądanie w środowisku określonej
społeczności.

Kiedy wdrożone są funkcje współpracy społeczności Teamcenter,
zespoły globalne mogą:

• Zapewnić łatwiejszą iterację procesów, szybciej uzyskać
prawidłowe odpowiedzi i przyspieszyć ogólny rozwój projektu
nawet o 25 procent

• Prowadzić komunikację wizualną w wielu dziedzinach, umożli-
wiając pracownikom współpracę i podejmowanie lepszych decyzji

• Zaangażować dostawców, partnerów i klientów w działania
zespołu, umożliwiając im wymianę informacji w bezpiecznym
środowisku chroniącym interesy wszystkich uczestników

• Zautomatyzować przepływ pracy związanej z przeglądami
i zatwierdzeniami, oceniać bardziej innowacyjne idee
i usprawnić proces zmian nawet do 30 procent

Wsparcie pełnego procesu zarządzania cyklem życia.
Niemożliwe jest wykorzystanie cyklu życia produktu jako aktywów
biznesowych, jeżeli nie jest ma się wglądu w cały cykl życia
produktu. Obecnie oprogramowanie Teamcenter jest jedynym
rozwiązaniem PLM na rynku, które zajmuje się cyklem życia
produktu od etapu planowania portfela, poprzez rozwój produktu,
produkcję, serwis/konserwację aż do fazy rezygnacji z produktu.

Po wdrożeniu pełnych rozwiązań możliwe jest:

• Stymulowanie wzrostu dochodów poprzez dostosowanie decy-
zji do wymogów rynkowych w całym cyklu życia produktu

• Skrócenie czasu i ograniczenie kosztów cyklu życia produktu
poprzez uzyskanie pełnego wglądu w etapy operacyjne cyklu
życia produktu

• Udoskonalenie zmian poprzez zrozumienie wpływu, jakie mają
na pozostałe elementy cyklu życia produktu

• Szyb sze wprowadzenie oferty na rynek poprzez zautomatyzo-
wanie wspólnych procesów, które obejmują wiele etapów cyklu
życia
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Niższy koszt posiadania. Oprogramowanie Teamcenter zapewnia
łatwo konfigurowalną architekturę zorientowaną na usługi (SOA)
eliminującą wysokie koszty wdrożenia. Otwarty, bardzo wydajny
interfejs oprogramowania Teamcenter pozwala na integrację
możliwości systemu z istniejącymi procesami, aby umożliwić:

• Ogranicz enie kosztów integracji poprzez płynną wymianę
informacji pomiędzy systemem Teamcenter i aplikacjami CAD,
CAM, CAE, ERP oraz SCM

• Minimalizację kosztów wdrożenia dzięki wykorzystaniu aplikacji
gotowych do działania zaraz po instalacji, bez potrzeby ponoszenia
kosztów dostosowania i kolejnych aktualizacji

• Ograniczenie kosztów szkoleniowych poprzez wykorzystanie
środowiska Teamcenter podobnego do systemu Microsoft
Windows

• Łatwe łączenie informacji zarządzanych za pomocą oprogramo-
wania Teamcenter oraz wyników stanu w portale i pulpity
kierownicze

Potwierdzona wiodąca pozycja na świecie. Sukces wiodącego na
rynku rozwiązania Teamcenter zapewnia firmie pewność płynącą
z faktu, że spółka Siemens PLM Software wielokrotnie zapewniła
osiągnięcie potwierdzonych rezultatów w realnym, pełnoproduk-
cyjnym środowisku. Firmy odnoszące największe sukcesy na świecie
wykorzystują rozwiązanie Teamcenter jako system niezbędny przy
realizacji ich misji, ponieważ:

• Oprogramowanie Teamcenter zapewnia możliwości funkcjonalne
gwarantujące udokumentowaną wydajność

• Klienci Teamcenter odnotowują znaczne wyniki biznesowe

• Skalowalna architektura Teamcenter umożliwia klientom
wdrożenie rozwiązań PLM we własnym tempie

• Firma Siemens PLM Software angażuje się w sukces klienta,
naszym mottem jest: „Nigdy nie pozwalamy na niepowodzenie
klienta”

Zarządzanie
inżynierią 
systemu 

i wymogami

Zarządzanie
procesem

inżynieryjnym

Zarządzanie
zestawieniem
materiałów
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procesem

mechatroniki

Zarządzanie
procesem

produkcyjnym

Zarządzanie
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symulacji

Konserwacja
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Wizualizacja cyklu życia

Sprawozdania i analityka

Współpraca w ramach społeczności

Zarządzanie wiedzą przedsiębiorstwa
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Pełny proces zarządzania cyklem życia



Zarządzanie wiedzą przedsiębiorstwa

Funkcje zarządzania wiedzą przedsiębiorstwa w oprogramowaniu
Teamcenter pozwalają firmie wprowadzić informacje o produkcie,
procesie, produkcji oraz serwisie do pojedynczego źródła wiedzy
o produkcie.

Rejestrując, integrując i kontrolując takie informacje w pojedynczym
środowisku PLM, system Teamcenter pozwala wykorzystać
tę wiedzę w procesach kierowanych przepływem pracy, które
automatycznie synchronizują działania zespołów z różnych
dziedzin.

Rozwiązania Teamcenter pozwalają na rejestrację wiedzy
o produkcie i procesach pochodzącej z różnych aplikacji
i chronią ją w skalowalnym i otwartym środowisku PLM.
Oprogramowanie Teamcenter zapewnia następujące funkcje
zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie:

Zarządzanie danymi umożliwia kontrolę informacji
o produktach i procesach we wszystkich fazach cyklu życia.

Zarządzanie dokumentami i zapisami pozwala na organiza-
cję zapisów, klasyfikację informacji oraz wdrożenie polityki
zachowania i zarządzania zapisami.

Zarządzanie treścią łączy publikacje techniczne oraz grupy
projektów inżynieryjnych, pozwalając im udostępniać informacje
i wykorzystywać ponownie treści związane z produktem, jedno-
cześnie automatyzując procesy wspólne w obu domenach.

Zarządzanie zmianą pozwala na wdrożenie najlepszych proce-
sów zmian opartych na standardach dotyczących: planowania,
kontroli, realizacji i śledzenia zmian i wersji produktu.

Automatyzacja i kierowanie procesami umożliwia zdefinio-
wanie i standaryzację procesów kierowanych przepływem
pracy, które można wykorzystać w wielu różnych platformach
programowych i produktowych.

Zarządzanie strukturą produktu i konfiguracją pozwala na
koordynację prac w toku, ustanowienie korzystania konteksto-
wego i synchronizację wielu hierarchii, opcji, wariantów
i konfiguracji produktu w całym cyklu życia produktu.

Korzyści

Zarządzanie pełnym cyklem życia produktu od wstępnego
planowania do likwidacji produktu

Koordynacja procesów w wielu dziedzinach podczas całego cyklu
życia produktu

Zapewnienie, że zespoły mogą uzyskać prawidłowe informacje
w każdym etapie cyklu życia

Zapewnienie bezpiecznego globalnego dostępu do wiedzy
o produktach i procesach w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie

Integracja wybranych systemów oraz powiązanych danych
w systemie PLM, umożliwiająca udział najlepszych dostawców
w łańcuchu wartości firmy

4



5

Współpraca w ramach społeczności

Funkcje współpracy w ramach społeczności Teamcenter mogą
zostać wykorzystane, aby ustanowić bezpieczne i przystosowujące
się środowisko, w którym rozproszone multidyscyplinarne zespoły
mogą współpracować w czasie rzeczywistym wykorzystując bogate
dane dotyczące produktu w czasie całego cyklu życia produktu
– bez organizacji specjalnych szkoleń dotyczących użycia
rozwiązań PLM lub systemu CAD.

Oprogramowanie Teamcenter pozwala zespołom produktowym
na współpracę z dostawcami, partnerami i zaufanymi klientami
w społeczności, która usprawnia prace koncepcyjne, przegląd
programu, omówienie projektu oraz analizę zmian inżynieryjnych.
W celu obsługi inicjatyw tego typu rozwiązanie Teamcenter
zapewnia następujące funkcje współpracy w ramach społeczności:

Wirtualne zespoły umożliwiają grupom szybkie założenie
wirtualnego zespołu i łatwe dodawanie nowych uczestników.

Konferencje wirtualne umożliwiają członkom zespołu łatwe
udostępnianie informacji z poziomu własnego komputera bez
kosztów i trudów podróży.

Doraźne rejestrowanie wiedzy umożliwia zespołom groma-
dzenie informacji od poszczególnych użytkowników i integrację
takiej nieposegregowanej wiedzy w strukturach informacyjnych
zarządzanych przez system Teamcenter.

Współpraca wykorzystująca wizualne dane produktu
zapewnia wszystkim członkom zespołu zintegrowaną wizuali-
zację umożliwiającą przegląd, oznaczenie i analizę danych
w dowolnym korporacyjnym formacie CAD lub innych doku-
mentach za pomocą najlepszego w klasie formatu JT™.

Portale osobiste zapewniają poszczególnym członkom
widoki produktów i procesów, które odpowiadają roli danego
użytkownika, odpowiedzialności za przepływ pracy oraz
uprawnieniom bezpieczeństwa.

Współpraca synchroniczna i asynchroniczna umożliwia
członkom zespołu dostęp do następujących funkcji: trójwymia-
rowe wizualizacje produktu, udostępnianie aplikacji, cyfrowe
kalendarze i harmonogramy, komunikatory, usługi kierowania
dokumentów/powiadomień, fora dyskusyjne oraz wspólne
dokumenty, foldery i biblioteki.

Korzyści

Umożliwienie członkom zespołu udziału w środowisku wspó-
łpracy, które łączy zalety środowiska PLM i znajomą konwencję
rozwiązań Microsoft

Połączenie funkcji współpracy w społeczności Teamcenter z inter-
netowym środowiskiem biznesowym istniejącym w firmie umożli-
wia wykorzystanie wiedzy z systemów ERP, SCM i CRM razem
z wiedzą o produkcie zarządzaną przez oprogramowanie Teamcenter

Wykorzystanie przez pakiet Teamcenter neutralnego dla CAD
formatu JT umożliwia członkom zespołu przeglądanie, oznaczanie,
analizowanie/zatwierdzanie skomplikowanych projektów CAD
bez potrzeby wykorzystania licencji CAD lub doświadczenia
w tworzeniu dokumentów CAD



Wizualizacja cyklu życia

Rozwiązanie Teamcenter zapewnia środowisko PLM ze zwięzłą
i skalowalną wizualizacyjną siecią szkieletową, którą zespoły
mogą wykorzystać do przeglądania produktów w miarę ich
rozwoju w cyklu życia. Takie możliwości wizualizacji cyklu życia
umożliwiają członkom zespołu wizualizację danych produktów
w formacie dwu- lub trójwymiarowym, nawet jeżeli dane te
zostały utworzone za pomocą różnego oprogramowania.
Możliwości te:

• Pozwalają udziałowcom na udział we wczesnych etapach
procesu projektowego bez ponoszenia kosztów i komplikowania
systemu CAD – lub bez potrzeby standaryzacji w pojedynczym
systemie CAD.

• Poprawiają podejmowanie decyzji pozwalając zespołom ds.
produktu na wymianę i oznaczanie ogólnodostępnych
wizualizacji w ramach przepływu pracy PLM.

• Usprawniają innowacje poprzez umożliwienie zespołom
produktowym prowadzenia współpracy wizualnej nad nowymi
ideami produktów, testowania ich prawidłowości oraz oceny
wirtualnych prototypów.

Funkcje wizualizacji pakietu Teamcenter wspierane są przez
otwartą i opublikowaną technologię JT, będącą światowym,
wspólnym językiem przy współpracy nad projektami trójwymia-
rowymi. Możliwe jest rozszerzenie środowiska PLM według
własnego uznania poprzez wdrożenie funkcji, które umożliwiają
udziałowcom cyklu życia produktu wykorzystanie:

Pełnych funkcji dwuwymiarowych oraz podstawowych wizu-
alizacji trójwymiarowych w celu przeglądu cyklu życia produktu

Funkcji podglądu i oznaczania danych dwuwymiarowych
i trójwymiarowych na poziomie korporacyjnym w celu
interakcji z zaawansowanymi danymi produktowymi

Pełnej funkcji analizy danych dwuwymiarowych
i trójwymiarowych w celu przeglądów projektów wirtualnych
montaży składających się z wielu dokumentów CAD
realizowanych przez współpracującą grupę

Wyrafinowanych funkcji makiety cyfrowej umożliwiających
montaż pełnego cyfrowego prototypu i wykonywanie zaawan-
sowanych analiz weryfikujących kwestie formy, dostosowania
i funkcji

Korzyści

Umożliwienie zainteresowanym przejrzystego zilustrowania
i zrozumienia kwestii produktowych i procesowych poprzez
wizualną współpracę nad produktem.

Włączenie wszystkich zainteresowanych do procesu poprzez
umożliwienie osobom, które nie posiadają systemu edycji CAD,
na zaangażowanie się we wczesne etapy projektowania.

Znaczne ograniczenie czasu i kosztów poświęconych na budowę
fizycznych prototypów poprzez wykorzystanie w zamian
prototypów cyfrowych.

Rozszerzenie wizualizacyjnej sieci szkieletowej z dodatkami dla
danego procesu obejmującymi zaawansowaną rzeczywistość
wirtualną, zautomatyzowaną analizę luzów, wirtualną ergonomię
użytkownika, symulację tolerancji, tworzenie animacji, weryfikację
jakości oraz planowanie ścieżki montażu.

6
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Sprawozdanie i analityka

Możliwości pakietu Teamcenter dotyczące sprawozdań i analityki
zapewniają narzędzia działające w czasie rzeczywistym oraz
prawie w czasie rzeczywistym, które można użyć w środowisku
PLM, aby ustanowić, zmierzyć i przeanalizować kluczowe para-
metry wydajności w całym cyklu życia produktu.

Rozwiązanie Teamcenter zapewnia następujące funkcje spra-
wozdawcze i analityczne umożliwiające zdobycie, połączenie
i analizę rozproszonych informacji pochodzących z wielu apli-
kacji zintegrowanych w środowisku PLM.

Wydajne funkcje agregacji danych pozwalają na łączenie
danych zarządzanych w systemie Teamcenter, wykorzystując
jednocześnie reguły biznesowe oprogramowania Teamcenter
oraz modele bezpieczeństwa, aby utrzymać integralność/
bezpieczeństwo danych. Możliwe jest również wykorzystanie
danych z praktycznie dowolnej aplikacji utrzymując bezpie-
czeństwo i konwencje biznesowe takiej aplikacji.

Bogate funkcje sprawozdawcze cyklu życia umożliwiają
generowanie sprawozdań i pulpitów w oparciu o zagregowane
dane w formacie html umożliwiającym dostosowanie do prze-
glądania i druku. Możliwe jest zapisywanie tych sprawozdań,
przesyłanie ich pocztą elektroniczną, generowanie dokumen-
tów PDF i eksportowanie do aplikacji Excel. Możliwe jest łatwe
wygenerowanie i dodanie elementów graficznych w takich
sprawozdaniach.

Dane pakietu Teamcenter można przeglądać, analizować
i sporządzać sprawozdania z różnych perspektyw (np. wykorzy-
stując widoki graficzne o różnym poziomie szczegółowości
danych). Możliwa jest optymalizacja takich danych poprzez
buforowanie oraz zastosowanie kostek danych prezentujących
widok tych samych danych w wielu różnych typach analizy.
Taka elastyczność ogranicza koszty ogólne systemu podczas
działań związanych z gromadzeniem danych.

Otwarty szkielet danych pozwala użytkownikom na szybkie
wdrożenie i utrzymanie funkcji sprawozdawczych
i analitycznych pakietu Teamcenter, pozwalając na minimalizację
całkowitego kosztu posiadania.

Korzyści

Tworzenie podstaw ustanawiania, pomiaru i analizy kluczowych
parametrów wydajności stymulujących lepszą wydajność procesów

Szybka i dokładna agregacja danych z wielu źródeł w używanym
rozwiązaniu integracji informacji biznesowej (EII)

Łatwe rozszerzenie takich funkcji na systemy poza cyklem życia
produktu poprzez wykorzystanie otwartego szkieletu oprogramo-
wania Teamcenter, elastycznych formatów danych wejściowych,
określonych dla aplikacji formatów wymiany informacji (API) oraz
wsparcia JDBD dla dowolnej relacyjnej bazy danych

Ograniczenie całkowitego kosztu posiadania powiązanego
z wdrożeniem funkcji sprawozdawczej i analitycznej

Średni czas poświęcony w każdym
etapie przepływu pracy ECR



8

Zarządzanie inżynierią systemu i wymogami

Pakiet Teamcenter może być wykorzystany do zdefiniowania
szczegółowych wymogów dotyczących klienta i rynku z pełnej
perspektywy produktu oraz do przekazania takich wymogów
zespołom funkcjonalnym, które wprowadzają produkty na rynek.
Oprogramowanie Teamcenter zapewnia następujące funkcje
zarządzania inżynierią systemu i wymogami:

Zarządzanie wymogami. Pakiet Teamcenter umożliwia
zdefiniowanie, rejestrację, zarządzanie i wykorzystanie wymogów
produktowych. Możliwe jest wykorzystanie narzędzi analizy
składniowej i funkcji zarządzania zawartością, aby wydobyć
kluczowe wymogi z często używanych aktywów informacyjnych,
obejmujących dokumenty, arkusze kalkulacyjne, rysunki i wykresy.
Następnie można połączyć te wymogi i zarządzać ich
rozpowszechnianiem do szerokiego użytku.

Identyfikowalność. Oprogramowanie Teamcenter może być
wykorzystane do połączenia wymogów produktowych z dalszymi
procesami pozwalając osobom podejmującym decyzje na
zapoznanie się z wiedzą źródłową dotyczącą sposobu lub
przyczyny określenia danego wymogu. Możliwe jest wykorzystanie
przepływu pracy pakietu Teamcenter i funkcji zarządzania
zmianami, aby określić wersję, śledzić, zarządzać i kierować
zmianami wymogów w zespołach produktowych.

Definicja architektury systemowej. Możliwe jest wykorzystanie
oprogramowania Teamcenter do wytyczenia produktu z perspektywy
systemów logicznych oraz rozbicia takich systemów na kluczowe
wymogi dotyczące produktu. Możliwe jest użycie takich powiązanych
wymogów, aby zrozumieć jak dane wymogi wpływają na kluczowe
charakterystyki (takie jak: wydajność, łatwość utrzymania,
niezawodność, użyteczność oraz ergonomia).

Rozszerzone aplikacje i integracja systemowa. Otwarty szkielet
systemu Teamcenter pozwala na łączenie krytycznych systemów,
takich jak Matlab/Simulink oraz Rhapsody w środowisku PLM.
Możliwe jest wykorzystanie integracji systemu Teamcenter
„na żywo” z pakietem Microsoft Office (Excel, Word i Visio),
aby zapewnić interakcję z danymi w znajomym formacie.
Otwarty szkielet systemu umożliwia również wykorzystanie
istniejących danych, aby skrócić krzywą uczenia się.

Korzyści

Ograniczenie ryzyka związanego z rozwojem nowego produktu
poprzez zrozumienie wymogów produktowych, ograniczeń progra-
mowych, kwestii technologicznych oraz problemów produkcyj-
nych/łańcucha dostaw

Połączenie zrozumienia na poziomie systemowym ze zrozumieniem
wymogów, aby podejmować lepsze decyzje kompromisowe

Maksymalizacja potencjału dochodów poprzez zapewnienie, że właści-
wy produkt jest dostarczany we właściwym czasie na właściwy rynek

Usprawnienie przekazywania opinii zwrotnej w obwodzie zamkni-
ętym poprzez rozpoznanie sytuacji, gdy cel strategiczny jest
zagrożony i informowanie zainteresowanych cyklem życia
produktu o nadchodzących skutkach



Można użyć pakietu Teamcenter, aby usprawnić wydajność
inicjatyw związanych z opracowaniem nowego produktu
(NPD). Funkcje zarządzania portfelem pakietu Teamcenter
umożliwiają określenie wspólnej strategii portfela oraz wybór
właściwego składu portfela, aby zmaksymalizować zwrot
z inwestycji w proces NPD.

Funkcje zarządzania programem i projektem pakietu Teamcenter
umożliwiają stymulowanie realizacji projektów opracowania
nowych produktów tak, aby dostarczyły oczekiwane wyniki
biznesowe. Łącząc te właściwości, można wykorzystać pakiet
Teamcenter, aby realizować:

Wspólne zarządzanie portfelem. Możliwe jest wykorzystanie
pakietu Teamcenter, aby zdefiniować strategię portfela poprzez
wykorzystanie ważonych celów strategicznych, modeli oceny
punktowej oraz kryteriów wydajności. Szablony procesów
oprogramowania Teamcenter umożliwiają rejestrację i ocenę
perspektywicznych programów i projektów NPD. Funkcje
analizy portfelu pakietu Teamcenter umożliwiają szybką
ocenę alternatyw projektu i wybór składu portfela, który
pasuje do celów strategicznych.

Zarządzanie programem i projektem. Pakiet Teamcenter
umożliwia zespołom produktowym planowanie programów
pod względem harmonogramów, zadań roboczych, relacji
zależności, punktów kluczowych, linii odniesienia oraz
ograniczeń, a następnie pozwala na realizację projektów NPD
zgodnie z tymi identyfikowalnymi oczekiwaniami.

Zarządzanie wydajnością finansową, biznesową i zasobów.
Pakiet Teamcenter umożliwia pełne zrozumienie wymagań
obciążenia zespołów pracą oraz pozwala ocenić ryzyko braków
w danym projekcie. Można również powiązać stawki z określonymi
zasobami zespołu, aby wykorzystać szczegółową,
jak i sumaryczną kontrolę kosztową.
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Zarządzanie portfelem, programem i projektem

Korzyści

Określenie strategicznych celów portfela produktów
odzwierciedlających cele biznesowe firmy

Wybór składu portfela dopasowującego inwestycje NPD
do strategii portfela

Zapewnienie, że planowanie strategiczne stale kieruje działaniem
projektów opracowywania nowego produktu

Koordynacja zasobów w różnych projektach NPD oraz kierowanie
niepowiązanych działań zespołu za pomocą ujednoliconych
celów, punktów decyzyjnych, harmonogramów i celów

Zapewnienie zainteresowanym pełnego wglądu w aktualne informa-
cje o programie, włączając w to: sumaryczne parametry wydajności,
parametry procesowe, kluczowe wskaźniki wydajności określone
przez użytkownika dla danej strategii oraz metryki analizy ryzyka
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Zarządzanie procesem technologicznym

Funkcje pakietu Teamcenter umożliwiające zarządzanie procesem
inżynieryjnym1 zapewniają bezpieczne środowisko rejestracji
i zarządzania informacjami z wielu systemów MCAD, CAM, CAE,
ECAD, CASE i ESM. Możliwa jest ścisła integracja tych informacji
w pojedynczym źródle wiedzy technologicznej umożliwiającym
wspieranie wielu inicjatyw, takich jak:

Zarządzanie danymi produktu. Pakiet Teamcenter pozwala na
połączenie danych z różnych źródeł i lokalizacji w jedno źródło
wiedzy firmowej. Takie pojedyncze źródło umożliwia zespołom
łatwe wyszukiwanie, modyfikowanie, udostępnianie i współpracę
nad projektem produktu przy jednoczesnej maksymalizacji
ponownego wykorzystania części, procesów i informacji.
Możliwe jest wykorzystanie zaawansowanych zabezpieczeń
systemu Teamcenter, aby wdrożyć najlepsze praktyki ITAR
w wielonarodowych projektach technologicznych.

Zarządzanie strukturą inżynieryjną i konfiguracją. Pakiet
Teamcenter umożliwia stworzenie hierarchicznej struktury
produktu, która może zostać rozłożona na wykonalny projekt
i zadania technologiczne. Funkcje zarządzania kontekstowego
w pakiecie Teamcenter ułatwiają powtarzalne procesy związane
z produktem, projektowaniem i produkcją, które stają się szyb-
sze i łatwiejsze do zweryfikowania. Możliwe jest wykorzystanie
reprezentacji danych cyklu życia, aby wspierać produkt
w różnych etapach cyklu życia.

Zarządzanie zmianą technologiczną i procesami. Pakiet
Teamcenter może pomóc w określeniu elementów kontrolujących
zmiany i wersje pośrednie danych inżynieryjnych. Oprogramowanie
Teamcenter zapewnia skonfigurowane fabrycznie procesy wyko-
rzystujące standardy, aby inicjować, weryfikować/zatwierdzać
i realizować zmiany w produkcie na poziomie przedsiębiorstwa.
Pakiet Teamcenter umożliwia rejestrację przepływu pracy
i najlepszych praktyk wdrażanych procesów zmiany.

Weryfikacja projektu. Pakiet Teamcenter przyspiesza proces
weryfikacji projektu poprzez umożliwienie poszerzonym
zespołom wizualizację i szybkie tworzenie cyfrowych makiet.
Umożliwia to zespołom wspólny przegląd projektów inżynieryjnych
– jak również pozwala na weryfikację wykończenia, jakości,
projektu, ergonomii oraz kwestii związanych z obsługą
za pomocą prototypów cyfrowych.

Korzyści

Zapewnienie pojedynczego źródła wiedzy inżynieryjnej wspierającego
projektowanie i tworzenie inicjatyw w dowolnym miejscu

Rejestrowanie przepływu pracy i najlepszych praktyk, aby opracować
wspólne standardy i procesy

Wykorzystanie otwartej architektury pakietu Teamcenter,
aby zintegrować istniejące aplikacje firmowe

Ograniczenie kosztów, błędów i czasu cyklu poprzez zwiększone
wykorzystanie wiedzy o produktach i procesach

1Firma Siemens PLM Software zapewnia również konfigu-
rac ję pakietu Teamcenter o nazwie Teamcenter Express,
która jest wstępnie skonfigurowanym, łatwym w użyciu
i instalac ji rozwiązaniem zarządzania danymi produktu
(cPDM) stworzonym na p otrzeby firm produkcyjnych
średniej wielkości.



W obecnych czasach firmy zmagają się z coraz większym stopniem
skomplikowania produktów, co obejmuje potrzebę wsparcia
rynków podzielonych na segmenty, dostosowanych preferencji
klienta oraz szybkich zmian technologicznych. Funkcje zarządzania
zestawieniem materiałów pakietu Teamcenter pomagają zarządzać
skomplikowanymi systemami, zapewniając pełen wgląd w definicję
produktu oraz sposobu jego ewolucji w cyklu życia.

Możliwe jest wykorzystanie następujących funkcji oprogramowania
Teamcenter, aby utrzymać dokładność informacji znajdujących
się na zestawieniu materiałów:

Konfiguracja produktu oraz zarządzanie zestawieniem
materiałów w przedsiębiorstwie. Możliwe jest użycie pakietu
Teamcenter do wykorzystania wspólnych cech w różnych ofertach
produktowych, zapewniając podstawę inicjatyw ponownego
wykorzystania. Zespoły mogą stosować funkcje oznaczania
i przeglądu zestawienia materiałów pakietu Teamcenter, aby
zidentyfikować w czasie rzeczywistym skutki zmian projektowych
w dowolnym wybranym kontekście lub konfiguracji.

Struktura danych uzależniona od procesu oraz zarządzanie
danymi. Możliwe jest wykorzystanie rozwiązania Teamcenter
w celu obsługi tradycyjnego zarządzania zestawieniem materiałów,
takiego jak zwolnienie części do produkcji, jak również rozsze-
rzenie zarządzania zestawieniem materiałów tak, aby obejmowało
definicję wymogów, symulację, produkcję, dostawę, konserwację
i naprawy (MRO) oraz inne działania cyklu życia.

Zarządzanie reprezentacją danych cyklu życia produktu.
Program Teamcenter umożliwia kontrolę informacji o produkcie
oraz zapewnienie wizualnej opinii zwrotnej, aby umożliwić
prezentację, które informacje są pełne, a które są wciąż
w toku. Pakiet Teamcenter zapewnia narzędzia umożliwiające
uzupełnienie/porównanie lokalizacji użycia i odniesienia,
pomagając zapewnić pełne zrozumienie wpływu projektu.

Zarządzanie kontekstem. Poszczególni użytkownicy mogą
wykorzystać pakiet Teamcenter, aby pracować z odpowiednim
zakresem lub „widokiem” konfiguracji produktu w oparciu
o czas, stopień zaawansowania lub unikalne kryteria funkcyjne.

11

Zarządzanie zestawieniem materiałów

Korzyści

Szybkie i dokładne dostarczenie właściwego produktu na rynek
poprzez zarządzanie zmianami zestawienia materiałów w całym
pakiecie produktów

Optymalizacja wprowadzenia na rynek poprzez synchronizację
zestawień materiałów we wcześniejszych i późniejszych procesach,
co przekłada się na lepszą koordynację między dziedzinami

Poprawa indywidualnej i zespołowej wydajności poprzez umożli-
wienie użytkownikom pracy w jednolitym kontekście, który zapewnia
wspólny zakres danych produktów (tzn. prawidłowe konfiguracje
oraz prawidłowe wersje robocze prawidłowej oferty produktów)
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Wsparcie zarządzania zgodnością w pakiecie Teamcenter pozwala
na dokumentację, wprowadzenie i śledzenie zgodności
z przepisami w całym cyklu życia produktu.

Możliwe jest użycie pakietu Teamcenter do wczesnej rejestracji
wymogów, uwzględnienia tych wymogów w procesie rozwoju oraz
śledzenie odpowiedzialności za zgodność z przepisami. Zarządzanie
konfiguracją pakietu Teamcenter, przechowywanie zapisów oraz
śledzenie audytów wspierają obowiązki związane z zapewnieniem
zgodności, takie jak: archiwizacja, zarządzanie zapisami finan-
sowymi/produktowymi oraz zachowanie dokumentów/zapisów.
Rozwiązanie Teamcenter zapewnia dostosowane dodatki
umożliwiające przestrzeganie procesu zapewnienia zgodności.

Zgodność środowiskowa. Rozwiązanie zgodności środowiskowej
pakietu Teamcenter umożliwia zapewnienie zgodności z dyre-
ktywami: w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (ELV),
w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji
niebezpiecznych w sprzęcie elektronicznym (RoHS) oraz
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE). Takie rozwiązanie usprawnia gromadzenie, zarządzanie
i przygotowanie sprawozdań dotyczących zgodności
z przepisami ochrony środowiska oraz informacji o zawartości
materiałów.

Zgodność medyczna. Rozwiązanie zgodności medycznej
Teamcenter pozwala zarządzać cyfrowymi informacjami
o produkcie, zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi
branży urządzeń medycznych oraz przepisów Amerykańskiej
Agencji do spraw Żywności i Leków 21 CFR Część 11 (Zapisy
elektroniczne i podpisy elektroniczne) oraz 21 CFR Część 820
(System jakości).

Kontrola eksportu. Funkcje upoważnionego dostępu do danych
systemu Teamcenter kontrolują eksportowanie określonych
informacji, w tym wymogów określonych przez Przepisy
Międzynarodowego Handlu Bronią (ITAR) wymagane przez
amerykański Department Stanu (Biuro kontroli handlu).

Zarządzanie dokumentami i zapisami. Możliwe jest wykorzy-
stanie funkcji zarządzania dokumentami i zapisami Teamcenter,
aby ustanowić rozwiązanie zarządzania cyklem życia danych
związanych ze zgodnością spełniających wymogi normy 5015.2
amerykańskiego departamentu obrony. Pakiet Teamcenter
umożliwia określenie, które dane są wymagane w celu zapew-
nienia zgodności z przepisami, jaki ma być format tych infor-
macji i jak długo należy przechowywać takie informacje.

Korzyści

Podejście do zgodności jako do inicjatywy strategicznej zamiast
traktowania tego procesu po prostu jako działanie sprawozdawcze

Ograniczenie ryzyka związanego z zapewnieniem zgodności
poprzez ustanowienie kontroli przepisów w całym cyklu życia
produktu

Wymuszenie kontroli przestrzegania przepisów poprzez pełne
udokumentowanie wymogów zgodności, określenie właścicieli
procesów, śledzenie odpowiedzialności oraz kontrolę zgodności

Zapewnienie świadomości kierownictwa poprzez zintegrowanie
stanu zgodności w podsumowaniach, audytach systemowych,
analizach najgorszego przypadku i/lub sprawozdaniach oceny
ryzyka

Zarządzanie zgodnością
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Funkcje Teamcenter dotyczące zarządzania relacjami
z dostawcami kierują procesem zarządzania dostawcami oraz
inicjatywami zaopatrzenia strategicznego, przekształcając
sposób, w jaki dostawcy współpracują z zespołami rozwoju
produktu i zaopatrzenia. Pakiet Teamcenter obsługuje klasyczne
potrzeby zaopatrzeniowe, w tym poprawę identyfikacji dostawcy,
ocenę dostawcy oraz działania negocjacji zaopatrzenia.

Funkcje zarządzania dostawcami zapewniają kluczowy składnik
stymulujący inicjatywy zarządzania kosztem produktu. Możliwe
jest wykorzystanie rozszerzonych procesów pakietu Teamcenter
do zarządzania relacjami z dostawcami, w tym do: monitoro-
wania jakości, porównania dostawców, zmian technologicznych,
zespołów obejmujących wiele firm, szkolenia dostawców,
wspólnego zarządzania projektem, śledzenia problemów
i monitorowania wydajności. Pakiet Teamcenter zapewnia
następujące rozwiązania zaopatrzenia strategicznego:

Zarządzanie dostawcami rejestruje, gromadzi i zarządza infor-
macjami dotyczącymi poszczególnych dostawców, w tym danymi
o wydajności oraz opisami możliwości, co umożliwia szybkie
znalezienie, wybranie i monitorowanie perspektywicznych
źródeł zaopatrzeniowych.

Zarządzanie i analiza wydatków konsoliduje dane zakupów
we wspólne kategorie wydatków umożliwiające śledzenie
wydatków przedsiębiorstwa i ich zgodność.

Wspólne zarządzanie zapytaniami RFP usprawnia procesy
powiązane z zapytaniami RFP, RFI i RFQ oraz gromadzenie
i analizę danych. Wsparcie decyzji i modelowanie scenariuszy
jest uproszczone poprzez funkcje szczegółowej optymalizacji.

Negocjacje internetowe umożliwiają prowadzenie negocjacji
w trybie online dla prawie każdego typu towarów i usług,
umożliwiając planowanie, śledzenie i kategoryzowanie
poszczególnych aukcji.

Współpraca społeczności zaopatrzeniowej umożliwia zespołom
zaopatrzeniowym współpracę w czasie rzeczywistym
w środowisku, w którym mogą wykorzystywać narzędzia
zaopatrzeniowe do realizacji transakcji, informować pracowników
o nowych umowach, rejestrować/udostępniać wiedzę
o zaopatrzeniu oraz zarządzać projektami zaopatrzeniowymi.

Korzyści

Zapewnienie zespołom zaopatrzeniowym pojedynczego źródła
informacji, które może być wykorzystane do szybkiego odnalezie-
nia, zakwalifikowania, wybrania i monitorowania źródła dostaw

Bardziej dokładne monitorowanie i zarządzanie wydatkami na
zaopatrzenie i dostawy

Umożliwienie współpracującym dostawcom pełne zrozumienie
i aktywny udział w procesach określenia wymogów, definiowa-
nia i rozwoju produktu

Usprawnienie i standaryzacja procesów zapytań RFP, RFI i RFQ
poprzez ustanowienie jednolitej ramy przetargowej – zapewniając
podstawę do porównania odpowiedzi dostawców i wdrożenie
technik modelowania i optymalizacji scenariuszy

Zarządzanie relacjami z dostawcami



Funkcje zarządzania procesem mechatroniki pakietu Teamcenter
umożliwiają utworzenie bogatego środowiska, w którym zespoły
z różnych dziedzin współpracują przy opracowywaniu produktów
elektromechanicznych składających się z wielu części mechanicznych,
elektrycznych, elektronicznych oraz osadzonego oprogramowania.

Każdy zespół inżynieryjny pracuje we własnym środowisku,
wykorzystując wybrane narzędzia do projektowania określonych
części. Kiedy części te są gotowe, członkowie zespołu zwalniają
definicje w systemie Teamcenter, gdzie inne zespoły mogą wyko-
rzystać funkcje zintegrowanego zarządzania danymi i strukturą
produktu środowiska PLM, aby umożliwić wspólne działanie
elektromechanicznych części produktu.

Pakiet Teamcenter zapewnia następujące funkcje usprawniające
proces zarządzania mechatroniką.

Zintegrowane zarządzanie danymi i strukturą produktu.
Funkcje zarządzania danymi, dokumentami, zapisami i treściami
umożliwiają integrację wszystkich krytycznych informacji mecha-
tronicznych.

Zintegrowane zarządzanie zmianami i procesami. Funkcje
zarządzania zmianą pakietu Teamcenter mogą zostać wykorzystane
do wdrożenia przepływu pracy najlepszych praktyk, które umożli-
wiają międzyzespołowe zrozumienie wpływu zmian, zarządzanie
procesem przeglądu/zatwierdzenia oraz realizację zatwierdzonych
zmian w produkcie.

Zarządzanie inżynierią systemu i wymogami. Pakiet Teamcenter
można wykorzystać do opracowania schematu funkcjonalnego
i logicznego produktu elektromechanicznego, jako pełnego systemu
podlegającego wielu ograniczeniom kosztowym, harmonogramo-
wym i jakościowym. Funkcje zarządzania wymogami pakietu
Teamcenter mogą zostać wykorzystane do wspólnego definiowania,
rejestrowania, zarządzania i wykorzystania wymogów dotyczących
klienta i produktu w całym systemie.

Wizualizacja i współpraca. Funkcje cyfrowych makiet i oznaczania
pozwalają zespołom z różnych dziedzin na wspólną weryfikację
szerokiego zakresu kwestii wydajności i jakości na poziomie
zintegrowanego produktu.
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Zarządzanie procesem mechatroniki

Korzyści

Zarządzanie procesami rozwoju mechatroniki w jednym spójnym
i zintegrowanym środowisku, zwiększając w ten sposób wydajno-
ść i umożliwiając różnym zespołom prowadzenie skuteczniej-
szej współpracy

Usprawnienie wcześniejszych i lepszych decyzji poprzez
umożliwienie zespołom zrozumienia całego produktu elektro-
mechanicznego oraz sposobu, w jaki wymogi związane
z klientem i produktem dotyczą projektu części danego zespołu

Umożliwienie poszczególnym zespołom wyraźnego zrozumienia
sposobu, w jaki jego działania wpływają na rozwój produktu oraz
powiązane ograniczenia kosztów, harmonogramów i jakości.
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Funkcje pakietu Teamcenter umożliwiające zarządzanie procesem
symulacji pozwalają użytkownikowi na ocenę wydajności oraz
jakości produktu we wczesnej fazie cyklu życia produktu oraz na
połączenie takich procesów symulacyjnych i powiązanych danych
z resztą cyklu życia produktu. Pakiet Teamcenter zapewnia nastę-
pujące funkcje wspierające zarządzanie procesem symulacji:

Zarządzanie danymi symulacji. Bogaty pakiet funkcji zarządzania
danymi, dokumentami, zapisami i treściami symulacyjnymi pozwala
na scentralizowane zarządzanie danymi symulacyjnymi. Otwarta
architektura oprogramowania Teamcenter zorientowana na usługi
pozwala na integrację danych z wybranych systemów CAE
w środowisku PLM. Aplikacja Teamcenter jest ściśle zintegrowana
z pakietem NX® zawierającym rozwiązania symulacji cyfrowych.

Zarządzanie zmianą symulacji i procesami. Pakiet Teamcenter
zapewnia prekonfigurowane procesy najlepszych praktyk auto-
matyzujące działania symulacyjne. Możliwe jest użycie tych
procesów sterowanych przepływem pracy do inicjacji, administracji,
przeglądu/zatwierdzania i realizacji zmian produktowych oraz
określenia sposobu, w jaki takie zmiany wpłyną na symulację
produktu. Pakiet Teamcenter obsługuje wsadowe generowanie
siatki w celu automatyzacji kluczowych etapów procesu symulacji.

Zaawansowane zarządzanie strukturą symulacji. Funkcje
zarządzania kontekstowego Teamcenter mogą zostać wykorzystane
do określenia kontekstu roboczego definiującego sposób, w jaki
zespoły realizują swoje zadania symulacyjne. Funkcje automa-
tycznego mapowania symulacji umożliwiają zapewnienie
prawidłowej struktury produktu oraz danych geometrycznych
w prawidłowym kontekście w przypadku indywidualnych projektów
analitycznych.

Wizualizacja symulacji. Funkcje wizualizacji pakietu Teamcenter
do symulacji FEA, CFD i ruchu umożliwiają zespołom dynamiczny
podgląd, badanie, oznaczanie i współpracę nad projektami symu-
lacyjnymi, jednocześnie zapewniając szczegółowe informacje
z pozostałej części cyklu życia produktu.

Zarządzanie procesem symulacji

Korzyści

Rozpoczęcie procesu symulacji we wczesnym etapie cyklu życia
produktu, co umożliwia zespołom wcześniejsze opracowanie dobrego
projektu, przy minimalizacji nieskoordynowanych weryfikacji i testów

Integracja procesów symulacji w pozostałych częściach cyklu
życia produktu, aby decyzje o produkcie można było analizować
pod kątem ich wpływu na testy i weryfikacje

Wizualizacja danych symulacyjnych oraz integracja w przeglądach
zespołów z różnych dziedzin umożliwiająca ich członkom zrozumienie
danych bez potrzeby stosowania kosztownego stanowiska CAE
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Zarządzanie procesem produkcyjnym

Funkcje zarządzania procesem produkcyjnym oprogramowania
Teamcenter umożliwiają zarządzanie danymi, procesami, zasobami
i wiedzą fabryczną dotyczącymi procesu produkcyjnego w tym
samym środowisku PLM, które jest używane do opracowania
produktu. Zespoły inżynieryjne i produkcyjne mogą wykorzystywać
te funkcje, aby współpracować podczas całego cyklu życia produktu.

Pakiet Teamcenter zapewnia następujące funkcje usprawniające
proces zarządzania produkcją:

Zaawansowane zarządzanie zestawieniami materiałów/
procesów. Pakiet Teamcenter może być wykorzystany do skoja-
rzeniowego powiązania zestawień materiałowych (BOM)
z zestawieniami procesów produkcyjnych (BOP). Można wykorzystać
takie powiązania oraz funkcje zarządzania konfiguracją systemu
Teamcenter do przedstawienia fizycznej dekompozycji wszystkich
działań powiązanych z montażem produkcyjnym. Takie podejście
zapewnia, że zespoły wykorzystują prawidłowe konfiguracje
produktu w prawidłowym kontekście roboczym.

Zarządzanie zmianami produkcyjnymi. Możliwe jest wykorzy-
stanie funkcji zarządzania wydajnością do śledzenia zmian
produktów lub wariacji w czasie i w wielu różnych procesach.

Zarządzanie zasobami. Pakiet Teamcenter może zostać użyty
do klasyfikacji wielu aktywów produkcyjnych (narzędzia, osprzęt,
maszyny, robotyka) oraz do utworzenia procesów najlepszych
praktyk zarządzających ich wykorzystaniem. Narzędzia systemu
Teamcenter umożliwiają tworzenie makiet, wizualizację, analizę
i optymalizację układu obszaru produkcyjnego i przepływu
materiałów.

Zarządzanie produkcją i obszarem roboczym. Ścisła integracja
systemu Teamcenter z oprogramowaniem Tecnomatix® pozwala
na wykorzystanie danych produkcyjnych z pełnego pakietu cyfrowych
rozwiązań produkcyjnych. Otwarta architektura oprogramowania
Teamcenter zorientowana na usługi pozwala na integrację
danych z wybranych systemów CAM, ERP i MES w środowisku
PLM. Pakiet Teamcenter zapewnia szablony standardowych
procesów oraz zautomatyzowane instrukcje prac ułatwiające
przeniesienie informacji planistycznych do obszaru roboczego.

Korzyści

Zapewnienie zespołom w dalszej części procesu pojedynczego
źródła wiedzy produkcyjnej, które mogą wykorzystać do realizacji
zarządzania produkcją (lean manufacturing) oraz inicjatyw typu
„projektowanie pod kątem wytwarzania”.

Wykorzystanie zintegrowanej wiedzy produkcyjnej w środowisku
PLM, aby umożliwić zespołom rozwoju produktu i produkcji wspó-
łpracę w równoległych procesach cyklu życia, co przedłoży się na
skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek

Lepsza synchronizacja informacji z zestawień materiałów
z produkcyjnymi zestawieniami procesów umożliwia zespołom
lepsze zrozumienie zmian produktów



Możliwe jest wykorzystanie wszechstronnego pakietu rozwiązań konser-
wacji i napraw Teamcenter do określenia funkcji zarządzania danymi serwi-
sowymi w środowisku PLM. Takie funkcje zapewniają pełną przejrzystość
skomplikowanych produktów, które funkcjonują jako aktywa kapitałowe.

Producenci OEM mogą wykorzystywać pakiet Teamcenter do zarzą-
dzania wiedzą o produkcie przez cały okres serwisowy produktów.
Organizacje serwisowe mogą wykorzystywać konfigurowalne funkcje
konserwacji i napraw do planowania działań, optymalizacji działań
serwisowych oraz lepszego wykorzystania zapasów części, narzędzi
oraz sprzętu. Następujące rozwiązania systemu Teamcenter umożli-
wiają realizację wielu funkcji konserwacji i napraw oraz wsparcia.

Zarządzanie danymi serwisowymi. Pakiet Teamcenter zapewnia
pełną przejrzystość długoterminowych aktywów obejmujących
wiedzę o bieżącej i historycznej konfiguracji, rejestruje działania
serwisowe i zapewnia pulpit serwisowy obsługujący umowy
PBL/SLA za pomocą metryk.

Planowanie konserwacji. Oprogramowanie Teamcenter pozwala
organizacjom serwisowym na zdefiniowanie i planowanie działań
konserwacyjnych dla skomplikowanych części i aktywów.

Zarządzanie zdarzeniami serwisowymi. Oprogramowanie
Teamcenter pozwala na rejestrację działań serwisowych
realizowanych w dowolnym miejscu łańcucha usług.

Realizacja konserwacji. Organizacje serwisowe wykorzystują rozwiąza-
nie Teamcenter do realizacji kontrolowalnych procedur konserwacyjnych,
zachowania historii zdarzeń oraz rejestracji stanu wydajności/gotowości.

Zarządzanie materiałami. Oprogramowanie Teamcenter pozwala
organizacji na śledzenie i zarządzanie stanem wszystkich części,
narzędzi i sprzętu używanego do napraw i konserwacji aktywów.

Zarządzanie zapisami logistycznymi. Integracja tworzenia
i zarządzania danymi wspierającymi logistykę w środowisku inżynierii,
produkcji i wsparcia produktu w celu ograniczenia działań logi-
stycznych oraz poprawy dokładności danych.

Sprawozdania i analityka. System Teamcenter pozwala na badanie
informacji operacyjnych w celu identyfikacji trendów w wydajności
i niezawodności aktywów oraz śledzenia kluczowych wskaźników
wydajności aktywów i organizacji.

Konserwacja i naprawa

Korzyści

Możliwość bardziej skutecznego planowania i dostarczania
usług naprawy i konserwacji przez organizację serwisową

Maksymalizacja dostępności operacyjnej oraz niezawodności
zarządzanych aktywów

Zapewnienie zespołom serwisowym aktualnej wiedzy o aktywach
w określonym punkcie zainteresowania, aby mogły zrozumieć
bieżące wymagania dotyczące określonych aktywów

Określenie pętli opinii zwrotnej, aby przekazać wątpliwości
techników terenowych do pracowników działu rozwoju produktu
oraz inżynierów serwisowych

Usprawnienie umów opartych na wydajności poprzez
umożliwienie organizacjom serwisowym pomiaru dostępności/
niezawodności aktywów oraz metryk wydajności organizacji,
techniki modelowania i optymalizacji
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O firmie Siemens PLM Software

Siemens PLM Software, oddział Siemens Industry
Automation Division, jest wiodącym na skalę światową
dostawcą oprogramowania do zarządzania cyklem
życia produktu (PLM) oraz związanych z nim usług,
obsługującym prawie 6,7 mln licencjonowanych
stanowisk i 63000 klientów na całym świecie.
Główne biuro firmy znajduje się w Plano w stanie
Teksas. Otwarte rozwiązania dla przedsiębiorstw
oferowane przez Siemens PLM Software umożliwiają
firmom i ich partnerom swobodną współpracę
w globalnych sieciach innowacyjnych, której
skutkiem są światowej klasy produkty i usługi. Więcej
informacji dotyczących produktów i usług firmy
Siemens PLM Software można znaleźć pod adresem
www.siemens.com/plm.
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