3DExperience

MAKSIMALNA FLEKSIBILNOST U IMPLEMENTACIJI
3DEXPERIENCE portfelj daje na izbiro tradicionalno inštalacijo, kjer uporabnik skrbi o
infrastrukturi in implementaciji oz. virtualno v oblaku (Cloud), kjer ponudnik storitev skrbi za
celotni sistem. Klasična namestitev je razširitev obstoječe možnosti arhitekture V6, kjer so zdaj
vključene vse industrije in procesi. Arhitektura je zgrajena tako, da se lahko prilagodi
potrebam uporabnikov in industrije v kateri uporabnik deluje. S prilagajanjem programa za
uporabnika, ne obratno, se skrajša čas potreben za učenje in uporabo.

3DEXPERIENCE je programska platformo
odprte
arhitekture,
ki
omogoča
prilagajanje vmesnika in vseh funkcij
potrebam podjetja in se lahko priključi na
vse druge obstoječe sisteme v podjetju v
enovito celoto. Edinstvena programske
platforma opreme, omogoča zmanšanje
stroškov za vzdrževanje IT infrastrukture in
poenostavlja
postopek
prihodnje
replikacije podatkov na drugih lokacijah.

Nekatere nove atraktivne funkcije katere sistem ponuja:
• 3DSpace - poenostavljeno upravljanje s podatki
• 3DPlay - delitev 3D pogleda in animacije 3D scene
• 3DSearch - zbiranje podrobnih podatkov in iskanje strukturiranih in
nestrukturiranih podatkov
• 6WTags - inteligenten, strukturiran sistem označevanja, ki omogočajo najbolj
natančno iskanje
• 3DMessaging - spletna aplikacija za dopisovanje, pošiljanje slik in 3D
predstavitev
• 3DCompass - enoten portal za dostop do vseh podsistemov, vključno z
dovoljenimi zunanjimi aplikacijami
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KAKO CLOUD REŠITEV ZMANJŠUJE STROŠKE LASTNIŠTVA?
Portfolio 3DEXPERIENCE ON CLOUD spada v Software-as-a-Service skupino novih izdelkov
Dassault Systèmes ki potrošnikom in podjetjem zagotavlja bolj zanesljivo in prilagodljivo
rešitev, sama namestitev pa je krajša. Skrb za celovito rešitev v oblaku - zahteve za strojno
opremo, licence, vzdrževanje, podporo, arhiviranje, redundanco, namestitev sistema,
nadgradnjo sistema - ponuja ponudnik rešitev v oblaku, Dassault Systèmes. Skritih stroškov za
uporabnika ni ne zdaj in ne v prihodnosti, sistem pa je na voljo 24 ur na dan, 365 dni v letu.
Stroške lastništva je enostavno napovedati, sistem pa je lahko prilagoditi v zelo kratkem času,
ko se pojavi potreba. Na ta način velja enako razmerje za mala kot tudi največja podjetja,
ker so obema ponujene enake možnosti za širitev.
Intuitiven in preprost vmesnik 3DEXPERIENCE platforme združuje vse aplikacije in uporabniku
omogoča enostavno navigacijo in uporabo, iskanje dokumentov in sodelovanje z drugimi
uporabniki in strokami v podjetju - inženiringom, proizvodnjo, proračuni, prodajo, trženjem,
financami, javnim naročilom in vodenjem projektov. Storitve ponudbe v oblaku vključujejo
seveda tudi dovolj prostora za shranjevanje podatkov.
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