PTC® Windchill® 11
PTC Windchill 11 nabízí průlomové schopnosti pro vývoj výrobků. Umožňuje zpřístupnit více informací o výrobcích více osobám napříč vaší organizací
(konstrukce, obchod, výroba, servis, ...). PTC Windchill 11 přináší do PLM
chytrost, propojenost, flexibilitu a komplexnost.
PTC Windchill 11 představuje první inteligentní, propojené
PLM řešení. Využitím jedinečných schopností „Internetu
věcí“ - IoT (PTC - Internet of Things), přináší PTC Windchill
11 průlom v PLM funkcionalitách. Umožní vám dodat více
informací o výrobku více zainteresovaným osobám během
jeho celého životního cyklu.

TOP 11 nových možností v PTC Windchill 11
PTC Windchill 11 představuje…
Aplikace na základě rolí: PTC navigace
 Poskytování PLM informací potřebných pro specifickou

roli či specifickou úlohu všem zúčastněným osobám
během životního cyklu výrobku
 Podpora rychlých inovací a lepšího rozhodování pomocí

dostupnosti dynamických, přesných PLM dat napříč celou společností

PTC Windchill 11 je první PLM
který je…
CHYTRÝ
Akcelerace vývoje výrobku snadnějším a chytřejším PLM přístupem pro
všechny zainteresované osoby.

PROPOJENÝ
Zlepšení kvality výrobku pomocí využití dat z jeho reálného provozu.

KOMPLETNÍ
Řízení komplexního produktu v jediném PLM pro všechna data výrobku.

Propojená kvalita: PTC Windchill Quality –
ThingWorx Extension
 Zachycení a analýza dat „Internetu věcí“ (IoT) z reálně

provozovaných výrobků ve Windchill FRACAS za účelem porozumět výkonu a kvalitě v reálném čase
 Zrychlení a zpřesnění analýz pro stanovení zdrojových

příčin chyb a navržení nápravných/preventivních opatření pro lepší řízení servisních činností nebo konstrukčních změn a umožnit rychlejší zlepšení produktů nové
generace
Sledovatelnost požadavků: ALM - PLM Integrace
 Integrace požadavků na výrobek s jeho strukturou
umožňuje transparentní přístup k potřebným informacím bez tvorby duplicit
 Sledování a řízení požadavků napříč životním cyklem

výrobku, umožňuje porozumění dopadu změn těchto
požadavků na strukturu výrobku
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FLEXIBILNÍ
Snížení nákladů díky možnosti využití
„Cloud“ architektury.

Chytrá propojená podpora: Poradce výkonnosti pro
PTC Windchill
 Využitím „Internetu věcí“ (IoT), PTC Windchill au-

tomaticky upozorní technickou podporu PTC na
existující problém
 Bezpečně umožňuje proaktivní podporu a zlepšuje

znalosti administrátora i konečného uživatele při
současném zvýšení výkonu PLM, spolehlivosti
a provozuschopnosti
AVENG.cz

PTC Windchill 11 rozvíjí …
Rychlé nalezení správných informací:
PTC Windchill Search
 Výkonné, mnohostranně použitelné hledání
kombinuje tradiční hledání podle hodnot parametrů v
kombinaci s vyhledáváním dle klasifikace položek
 Snadné filtrování výsledků hledání pomocí e-shop
přístupu a vysoká efektivita hledání využitím známých
klíčových slov pro vyhledávání

Správa průlomových technologií Creo 3.0 : Pokračující
a rozvíjející se CAD správa


 Správa PTC Creo design Exploration Extension (DEX)

ve Windchill dovoluje návrhářům sdílet myšlenky
a inovace bez tvorby individuálních kopií, nebo tvorby
nových verzí položek či obcházení PLM procesů.
Správa DEX souborů jako nativních PTC Creo objektů,
poskytuje kontrolu životního cyklu a iterací

Správa kusovníků: BoM Management přesnější, spolehlivější rozhodování pro všechny
zainteresované osoby
 Přechod od vývoje výrobku, využívajícího výkres jako

hlavního informačního media, k vývoji řízenému
položkami („Model-Based“ strategie), umožňuje
Windchillu akcelerovat schopnosti vývojového týmu
vytvářet a spravovat kompletní struktury výrobku
(BoM) ve všech požadovaných verzích (konstrukční,
výrobní, servisní,…)

Ochrana duševního vlastnictví (IP): Zajištění IP při
zvyšující se spolupráci
 Ochrana citlivých dat při současné podpoře

globálního vývoje (strategie „kdekoliv vyvinout“,
„kdekoliv vyrobit“)
 Rozšiřuje schopnost zabezpečovat přístup k datům na

základě role uživatele a životního stádia objektu,
přidáním bezpečnostního štítku zabezpečujícího
nežádoucí přístup k objektu a to i po zkopírování.

 Přináší lepší vizualizaci struktury výrobku, grafickou

aktualizaci stavu, automatické generování jména
položek, sdílení konfigurační logiky s ERP systémy,
rozšíření podpory pro ECAD Cadence, kontrolu kolizí
v konfiguracích výrobku a flexibilní procesy řízení
změn

Podpora správy Ne-PTC Creo dat umožňuje jejich
přímé začlenění do vašich konstrukčních návrhů
(Model-Based strategie).

Nasazení Cloud: Rozvoj PLM moderní cloudovou
infrastrukturou a flexibilním licencováním
 Windchill umožňuje dodávku software jako služby

včetně plně hostovaného „PLM Cloud“ řešení. Tím
Transformace kusovníků: BoM Transformace snižuje nároky na IT
souběžné projektování a výrobní plánování pro rychlejší  Nový model licencování formou „Subscription“
Time to Market
umožňuje měnit množství licencí v závislosti na
 Zcela nové jednoduché uživatelské rozhraní pro
potřebách projektů v čase
přípravu technologie (MPMLink) zvyšuje rychlost,
přesnost a snadnost použití i spolupráci mezi
A mnoho dalších PLM vylepšení pro zlepšení
výrobními a vývojovými osobami z celé společnosti
použitelnosti a znalostí, včetně:
 Práci akceleruje nové uživatelské prostředí pro
 Modernizovaného uživatelského rozhraní
transformaci kusovníků podporující grafické výběry
 Automatické aktualizace projektů
položek i schopnost analyzovat rozdíly mezi
kusovníky. Přesnost popisu struktury výrobku zvyšuje  Zlepšení procesu zavedení nové položky
schopnost definice parametrů, specifických pro
 Zjednodušení prostředí pro tvorbu reportů
jednotlivé typy kusovníků a vazba mezi odpovídajícími  Rozšíření schopností správy zákaznické zpětné vazby
si komponentami a jejich výskyty
v oblasti řízení kvality (Windchill CEM -Customer
Experience Management)

Údaje uvedené v tomto dokumentu mají informativní povahu a nejsou závaznou nabídkou ani návrhem na uzavření smlouvy. Tiskové chyby vyhrazeny.
V souvislosti s kontinuálním vývojem produktů zmíněných v tomto dokumentu mohou údaje uvedené v tomto dokumentu podléhat změnám.
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