PTC® Arbortext®
PTC Arbortext je inovativní nástroj pro tvorbu a správu především
technické, servisní a obchodní dokumentace s přímou interní vazbou na
PLM systém PTC® Windchill®. PTC Arbortext je skupinou aplikací
Dynamického Publikačního Softwaru vyvíjeného společností PTC.

PTC Arbortext poskytuje schopnost definovat, vytvářet, ilustrovat,
řídit a vydávat dynamické informace k výrobku v uživatelem
definované jazykové verzi a formátu výstupu. PTC Arbortext
pomáhá překonat výzvy v tradiční a již překonané praxi v tvorbě
obchodně-technické

dokumentace

skrze

komplexní

sadu

softwarových aplikací, které mohou být použity samostatně, nebo
zapojeny do informačního systému společnosti.
PTC Arbortext umožňuje společnostem opakovaně využívat již
existující vývojová, konstrukční a obchodní data k vytvoření
špičkové obchodně—technické dokumentace ke konkrétnímu
výrobku.
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PTC® Arbortext® IsoDraw CADprocess
®

TM

PTC Arbortext IsoDraw CADproces je aplikace pro automatizované vytváření technických ilustrací, animací a návodů
s využitím 3D CAD modelů. Zachovává vazbu na zdrojové 3D CAD modely, takže výsledné ilustrace a animace
automaticky reagují na změny provedené v konstrukčních datech. Tím se podstatně zrychluje tvorba dokumentace
a snižuje se riziko chyby. Díky vazbě na CAD data zůstává ilustrace stále aktuální.
PTC Arbortext CADprocess využívá pro komunikaci s CAD systémy standardní průmyslové datové formáty. Při
aplikaci dat z 3D CAD souboru si ilustrátor sám zvolí, která data a komponenty má import zahrnovat. Kompletní 3D
CAD sestava se dá využít na ilustrace jednotlivých dílů. Doposud tato práce vyžadovala spolupráci CAD
konstruktéra.
Poskytuje snadno použitelné a intuitivní nástroje, které redukují pracovní vytížení vývojových konstruktérů
a pomáhají odpovědným pracovníkům vytvářet technické ilustrace mimo prostředí CAD systémů, avšak s využitím
3D CAD dat.

Vlastnosti a specifikace
Rychlé vytváření ilustrací a animací vysoké kvality
z aktivních CAD dat



Využívá již vytvořená CAD data a z nich vytváří 2D a
3D ilustrace a animace



Zajišťuje aktuálnost ilustrací díky provázanosti
s konstrukčním 3D modelem



Podporuje současnou tvorbu různých typů
dokumentů a ilustrací s aktivními ilustracemi



Podporuje více typů datových formátů v jednom
dokumentu – 2D, 3D rastry a animace

Zvyšuje úroveň prezentace produktu



Zabezpečuje relevantní aktuální dokumentaci
k produktu s odkazy na výrobní data



Zkracuje „time-to-market“ výrobku díky vytváření
ilustrací v kratším čase



Je schopen zobrazit detailní servisní procedury a
vytvářet přesnější katalogy náhradních dílů
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Minimalizuje náklady na tvorbu ilustrací



Průměrně zvyšuje produktivitu při tvorbě ilustrace o 30% oproti stavu bez využití 3D dat



Snižuje náklady na překlady využitím vysoce kvalitních ilustrací namísto psaní textu



Připravuje automaticky ilustrace v tiskových, interaktivních a Web formátech s odbouráním náročného
manuálního formátování dat pro jednotlivé varianty



Těží z již vytvořené hodnoty CAD dat a ilustrací a opakovaného použití existujících zdrojů

Podporuje firemní a mezinárodní standardy pro technické publikace



Zavádí standardy IETMs a IETPs



Průmyslové standardy (S1000D, ATA, CALS, J2008)



Publikační standardy (W3C, CGM, SVG, PNG)

Speciální funkce



Speciální nástroje pro kreslení a perspektivu



Možnost vytvoření individuálních funkcí



Příprava pro elektronickou prezentaci



Předdefinované konstrukční prvky



Práce s rastrovanou grafikou a fotografiemi



Tvorba asociativních ilustrací

Klíčové výhody
Vše v systému PTC Arbortext IsoDraw CADprocess je podřízeno jedinému cíli:
vytvořit rychle srozumitelné, kvalitní, standardizované a aktuální ilustrace vašich výrobků.



Zrychluje a zjednodušuje tvorbu technických a servisních publikací



Zvyšuje kvalitu ilustrací



Zvyšuje produktivitu vývojového procesu



Je snadno ovladatelný a jednoduše naučitelný



Spolupracuje se všemi obvyklými CAD nástroji



Šetří čas a prostředky na přípravu ilustrací
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PTC® Arbortext® Styler
PTC® Arbortext® Editor

TM

TM

PTC Arbortext Styler a PTC Arbortext Editor jsou nástroji pro formátování a tvorbu textové části především
technických, servisních a obchodních publikací. Tyto aplikace, společně s PTC Arbortext IsoDraw pro tvorbu
ilustrací, tvoří jedinečný Dynamický Publikační Systém vyvíjený společností PTC.
Vlastnosti a specifikace

Snadná tvorba textu, oddělené formátování

Možnost formátování obsahu třetí osobou

Práce více uživatelů nad jedním dokumentem

Vyhledávání změn

Opakované využití již vytvořených celků

Snadná aktualizace již existujících dokumentů

Podpora PTC® Windchill® i jiných PDM a PLM systémů

Strukturovaná editace - prohlížecí, navigační a editovací funkce,
které jsou specifické pro XML/SGML

Podpora 25 jazyků, znakových řad a slovníků pro kontrolu
pravopisu

Kontrola nad sestavováním obsahu z textů pocházejících od
více autorů

Podpora dynamického obsahu

Automatické spojování dat z různých podnikových
informačních systémů
Klíčové výhody

Zjednodušuje tvorbu technických, obchodních a servisních publikací

Zvyšuje produktivitu práce uživatele a celého vývojového procesu

Je snadno ovladatelný a rychle naučitelný

Šetří čas a prostředky na přípravu dokumentace
Další aplikace rodiny PTC Arbortext

PTC® Arbortext® Publishing Engine - pokročilé a řízené publikování obsahu
TM

Systémové požadavky
Pro aktuální a detailní informace o systémových požadavcích navštivte stránku PTC support page (www.ptc.com)

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.

AV ENGINEERING, a.s., Kvítková 668, 760 01 Zlín, ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 576 000 100, www.aveng.cz
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