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KUSURSUZ MULTI-CAD İŞBİRLİĞİ BÜTÜNLEŞİK İŞ PLATFORMU

3DEXPERIENCE.Works pek çok farklı kaynaktan gelen tasarım verilerini yönetir; güvenliğini sağlar ve tüm şirket ve
değer zinciriniz için erişilebilir kılar. SOLIDWORKS ve 3DEXPERIENCE uygulamalarından gelen CAD içerikleri daha
önce mümkün olmayan yeni yöntemlerle ortak kullanılabilir, düzenlenebilir ve dağıtılabilir. Projeyle ilgili farklı
birimlerdeki tüm katılımcıların kendi tercih ettikleri araç ve uygulamalardaki çalışmalar ve alternatif tasarım akışları
kolay bir şekilde birleştirilebilir.

3DEXPERIENCE PLATFORMU NEDİR?

3DEXPERIENCE.Works, kullanıcılara muhteşem bir deneyim sunmayı amaçlayan,
ürünlerinizi pazara daha hızlı sunmanız noktasında size yardımcı olacak esnek,
ölçeklenebilir bir iş çözümüdür. 

Bu yeni tasarım çözümüyle birimler arasında inovasyon ve işbirliği sağlanır. Kullanımı kolay,
entegre bir arayüzü olan 3DEXPERIENCE.Works, güvenilir uygulamalara ev sahipliği yapar.
Platform hem bulutta hem de yerelde, size yeni esneklik ve performans seviyeleri sunar.

• Her kullanıcının elinde her zaman en güncel veri 
olduğundan emin olarak, işletmeniz için doğru 
kararlar verebilirsiniz

• Bulut ortamında parametrik ve serbest formlu 
tasarım imkanı ile sistemsel bir endüstriyel ürün 
geliştirme sürecinde iş birliği sağlayabilirsiniz.

• Ürünlerinizle ilgili her türlü talepleri ve değişiklikleri 
bulut ortamında yönetebilir ve tüm katılımcıların 
her zaman güncel veriye eriştiğinden emin 
olabilirsiniz

•

• Bulut ortamında  entegre iletişim uygulamaları ile 
harici hiçbir araca ihtiyaç duymadan proje 
katılımcılarınızla her zaman bağlantıda 
kalabilirsiniz. 

•

•

•

Anlık eş zamanlı işbirliğini sağlayabilir; karar verme 

Çalışanlarınızı, tedarikçilerinizi, müşterilerinizi
ve denetleyicilerinizi sürdürülebilir bir yenilikçilik
için bulut tabanlı ürün yaşam döngüsü süreçlerine
dahil edebilirsiniz.

İşletmenizin verilerini de dahil ederek tüketicilerle
erken fikir aşamasından itibaren etkileşime geçerek
yenilikçiliğinizi daha hızlı sağlayabilirsiniz.

süreçlerini geliştirebilir ve tasarımı istenilen 
seviyeye daha hızlı getirebilirsiniz
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Benzersiz analiz araçları ile ürününüzü, dilerseniz 
bulut ortamında, dilerseniz de kendi bilgisayarınızda
gerçek yaşam koşullarına karşı test edebilir ve prototip
sayınızı azaltabilirsiniz. 
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