AV ScriBatch Tools 2.0
Aplikace pro hromadné modifikace a exporty objektů v prostředí
PTC Creo Parametric nebo Pro/ENGINEER s možností napojení
na PTC Windchill. Pomocí aplikace AV ScriBatch Tools lze
dávkově zpracovat 3D/2D objekty v rámci adresáře, Windchill
Commonspace složky, či Workspace.
Klíčové výhody


Zvyšuje produktivitu vývojového procesu



Šetří čas a prostředky při hromadných
modifikacích dat a exportech do PLT/ PDF / DXF /
DWG / STEP / IGES / PVZ atd.



Umožní okamžitě sjednotit nastavení a vlastnosti
3D/2D dat projektů



Odbourá manuální činnosti před i v průběhu
řešení projektu



Je snadno ovladatelný a rychle naučitelný díky
srozumitelnému grafickému rozhraní



Lze používat bez nutnosti CAD Admin znalostí
PTC Creo Parametric
Synchronní prostředí AV ScriBatch Tools

 V případě připojení PTC Creo Parametric k PDM

Vlastnosti a specifikace
 Základními operacemi, kterými mohou být objekty
modifikovány pomocí aplikace AV ScriBatch Tools,
jsou úpravy parametrů a relací, operace s prvky
a hladinami modelů a nastavení vlastností modelů
jako je přesnost, materiál, jednotky, atd.

 Aplikace je také efektivním nástrojem pro každodenní dávkové exporty výkresů do PLT / PDF /
DXF / DWG, s možností konfigurace; navíc se systémem pro rozdělení listů výkresu na tisk do PDF
nebo DXF/DWG listů výpalků (rozvinutých geometrií). Export 3D dat do STEP / IGES / NEU a Creo
View formátu je samozřejmostí

systému
PTC
Windchill
dokáže
aplikace
AV ScriBatch Tools provádět automatický CheckOut i Check-In modifikovaných objektů do určené
Commonspace složky

 Zpracovávanými objekty mohou být modely, sestavy, výkresy, layout, formát nebo model obrábění

 Aplikace dávkově automatizuje definované operace na zvolené skupině 3D/2D souborů

 Díky komfortnímu grafickému rozhraní, lze operace

 Speciálním nástrojem je Batch-Backup modul pro

nastavit okamžitě, bez administrátorských znalostí
a konfigurace jiných systémů pro hromadné modifikace a exporty dat (jako ModelCHECK nebo PTC
Creo Distributed Batch)

zálohování dat projektu včetně jejich výkresů, které
automaticky vyhledává v datové struktuře projektu

 Nasazení v nadnárodních společnostech usnadňu-
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je překlad GUI i logování do anglického jazyka

AVENG.cz

 Průběh zpracování je zaznamenáván do Html

Podporované operace
AV ScriBatch Tools 2.2:
 Operace s Parametry

Logu aplikace, usnadňuje verifikaci chybových
stavů operací:







Vytvořit/Odstranit parametr
Duplikovat parametr
Nastavit hodnotu/popis parametru
Konvertovat hodnotu parametru na novou
Nastavit/zrušit příznak Designat

 Operace s Relacemi
 Doplnění/Odstranění řádků relací
 Odstranění celého obsahu relací
 Nahrazení části vzorce/textu

 Vytvoření default prvků (Plane, Axis, Cs)
 Nastavení Hladin
 Vytváření, odstranění hladin
 Vkládání položek
 Nastavení viditelnosti, pravidel

Typické využití aplikace


 Vytváření a nastavení orientace modelů

Hromadné úpravy knihoven dílů - normálií, standardních dat

 Orientovat modely do zvolené orientace
 Vytvořit defaultní orientace
 Vytvořit uživatelskou orientaci (3D)



Hromadné přizpůsobení startovacích partů v již
existujících dílech



Automatický import 3D/2D dat z lokálních knihoven do PTC Windchill složek



Hromadné modifikace Windchill objektů



Hromadné exporty výkresů do PLT/PDF, vytváření DXF/DWG výpalků plechových součástí.



Exporty do 3D formátů

 Nastavení vlastností modelů a výkresů

Licencování aplikace
Aplikace využívá standardní způsob licencování produktů AV ENGINEERING, a.s. - licenční manažer/server
LMAV, který spravuje licenční kódy vygenerované na
MAC adresu síťové karty.

Podporované verze CAD aplikací
PTC Creo Parametric 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.0
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 / Creo Elements/Pro 5.0 M030+








Přesnost modelů a sestav
Read-Only atribut prvků
Materiál / Hustota / Jednotky / Tolerance
Obarvení / Odbarvení modelů
Výkresová konfigurace (.dtl)
Nastavení barev modelů - definování + přiřazení barev, odstranění barev dle typu objektu

 Hromadný Batch-Backup včetně výkresů
 Exporty objektů
 Export do STEP/IGES/NEU/PVZ
 Export do formátu PLT/PDF/DXF/DWG
 Export 3D objektu do Bitmap (JPEG / TIFF /
BMP / PNG)
 Třídění výkresů do adresářů dle velikosti
 Uživatelské pojmenování exportů
 Uložení do WCH jako sekundární příloha

 Doplňkové operace

Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M130+






Chcete vědět více?
KONTAKTUJTE NÁS!

Vynucení uložení objektů (přeuložení)
Export Family Table do CSV
Verifikace instancí Family Table
Spuštění ModelCHECKu nad objekty

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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