ThingWorx Navigate
Investovali jste do tvorby dat. Využíváte je?
ThingWorx Navigate je nová revoluční sada aplikací, které umožňují osobám napříč společností jednoduše
zpřístupnit a využít informace vycházející z mnoha firemních systémů (PLM, ERP, CRM, MES). Snadno
použitelné aplikace je možno vytvořit na míru uživatele. Díky mobilní technologii a jednoduchosti ovládání,
je ThingWorx Navigate ideální pro každou osobu podílející se na životním cyklu výrobku, která potřebuje
pro svá rozhodnutí přístup k aktuálním a přesným informacím.
ThingWorx Navigate umožňuje propojení s informacemi z podnikových informačních systémů a tyto
informace dodává uživatelům v podobě intuitivního uživatelského prostředí web prohlížeče.

Přínosy ThingWorx Navigate:


Snadná dostupnost informací



Nový způsob prezentace dat uživatelům



Rozšiřitelnost dle potřeb
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Existuje mnoho oddělení (nákup, výroba, kontrola, servis, atd.), která potřebují
informace o výrobku. Jistě lze i nadále předávat papíry, rozesílat emaily, či hledat
v oddělených systémech. Anebo můžete využít ThingWorx Navigate, který
zprostředkuje online aktuální informace v jednom prostředí bez ohledu na to,
kde jsou uloženy – PLM, ERP, MES.

Prostředí ThingWorx Navigate s přístupem
k informacím definovaným na míru
potřebám konkrétní osoby (role).

Příklad prohlížení výkresu

1

Zadej číslo dílu

Nebo vyber z historie

2

Zvol načti výkres

3

Otevře se výkres

ThingWorx Navigate umožňuje
Prohlížet dokumenty
Prohlížet výkresy
Zobrazit vlastnosti
Zobrazit kusovníky
Zobrazit struktury












Zobrazit a měřit ve 3D
Prohlížet a stáhnout soubory
Vytvářet uživatelské aplikace
Kombinace výše uvedeného s propojením na ERP a další podnikové systémy

Vše v „graficky čistém“ prostředí, očištěném o nadbytečné funkce tak,
aby maximálně vyhovovalo konkrétnímu uživateli.

Chcete vědět více?
AV ENGINEERING, a.s., Kvítková 668, 760 01 Zlín, ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420 576 000 100, www.aveng.cz
Údaje uvedené v tomto dokumentu mají informativní povahu a nejsou závaznou nabídkou ani návrhem na uzavření smlouvy. Tiskové chy by vyhrazeny. V souvislosti s kontinuálním vývojem produktů zmíněných v tomto dokumentu mohou údaje uvedené v tomto dokumentu podléhat změnám.
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