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Szemes Károly – CAD/PLM csoportvezető



A PLM hatalmas lehetőség, de nagy kockázatot 
jelent, ha tapasztalatlan a bevezető
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A PDM fontos, de a vállalat versenyképességére a PLM van nagy hatással!

A PDM csak egy kis része a PLM-nek. Nem a PDM a kihívás!
Érdemes meggyőződni a bevezető cég saját PLM kompetenciájáról!
Kellő PLM bevezetési tapasztalat híján a PLM projekt egy soha véget nem érő, 
pénznyelővé változhat!

Mi a biztonságos, kockázatmentes PLM bevezetést kínáljuk!
• Megbízható partnerei leszünk a belső IT csapatnak, levesszük a vállukról a terhet
• Az S&T több tucat saját Windchill PLM bevezetést hajtott végre
• A legnagyobb magyarországi PLM szakértői csapattal rendelkezünk
• Nagy léptékű IT projektek kezelésére tapasztalt S&T projektmenedzser csapat
• PLM szakértő kihelyezése a bevezetési időszakban (heti 2-3 napra)

Külső audit: vásárlói elégedettség az S&T-vel Windchill PLM projekteknél:
tizes skálán 9,6
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Minden rendszer annyit ér, amennyit meg tud valósítani belőle a cég!



Windchill: az első IoT ready PLM megoldás
MCAD, ECAD, ALM, SLM, Manufacturing
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• Csoportmunka, Multi-CAD adatmegosztás
• Navigate testreszabott egyszerű adatnézetek, ERP 

infókkal is
• IoT adatok kezelése
• ISO minőségbiztosítás, visszakereshetőség
• MCAD, ECAD és irodai dokumentumok kezelése
• ALM: beágyazott szoftverek kezelése
• Workflow management
• Projekt menedzsment
• Asszociatív BOM menedzsment: EBOM, MBOM, SBOM
• Egységes változásmenedzsment
• Egységes vizualizáció
• Folyamat automatizálás
• Automatizált ERP integráció



Dokumentum kezelés
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Bármilyen elektronikus dokumentum kezelhető Windchill-ben!



Dokumentum kezelés
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Windows Intéző integráció



Hatékony együttműködés multi-CAD 

környezetben PTC Creo-val
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Előnyök
• Együttműködés a partnerekkel a korai fázisban és 

gyakran
• A külső CAD adatok egyszerű beillesztése a tervezési 

folyamatba
• A platformokon átívelő tervezési szándék kezelése, a 

teljes fejlesztési folyamatban 
• Terv teljesítés időben

• A késői fázisban történő változások hatásának 
csökkentése 

• A köztes adatcsere fájlok készítésének és 
kezelésének mellőzése 

• Adatok cseréje a gyakori natív CAD adatformátumokban 
• Adatok jobb újra hasznosítása és megosztása



PTC Creo UNITE együttműködés
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Komponensek osztályozása Windchill környezetben
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Következetes, kiszámítható 
osztályozási környezet, 
újrahasznosítás, duplikáció szűrés

Egyedi osztályozási 
csoportok

Üzleti igényeknek megfelelő osztályozási 
szerkezet, és elnevezési konvenció, és osztályra 

jellemző paraméter készlet definiálása



Komponensek osztályozása Windchill környezetben
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Gyors és hatékony keresés
Vezetett szöveg 
alapú, és kép alapú 
keresés

Többféle lehetőség a keresésre

Csoport ikonok segítségével

Osztályozási fában keresés



Windchill – BOM kezelés
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Előterv Koncepció Részletes
terv Validálás Gyártás Termék-

támogatás

Követelmény 
struktúra

Rendszer / Logikai
struktúra

Mérnöki 
struktúra

Szimuláció / Teszt 
struktúra

Gyártási struktúra Szerviz struktúra

Asszociatív 
struktúra



Asszociatív változás kezelés
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Windchill – ERP Integrációs lehetőségek
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Gyári integrációs lehetőségek: SAP, Oracle Applicatons, MES rendszerek (ESI and ISA95 B2MML formátum)
Egyedi fejlesztésű integráció: INFOR, illetve bármilyen ERP rendszerrel megoldható

PLM-ERP adatkapcsolati lehetőségek:

• Komponensek (Cikkek), darabjegyzékek (BOMs) létrehozása, szinkronizálása.

• Egyedi dokumentumok létrehozása, szinkronizálása

• Komponensekhez kapcsolódó dokumentumok, gyártási objektumok, változás kezelés 
(ECN) információk

• Technológiai- és szerelési utasítások 

• Erőforrás igények: gyártáshoz szükséges alap-, és hozaganyagok, képesítési- és 
szerszámozási igény

• Termék konfigurációk

• …



Szerepkör alapú alkalmazások
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View Contribute Author

► Dokumentum megnézés
► Rajz megnézés
► Alkatrész lista megnézés
► Alkatrész struktúra megnézés
► Tervezési fájlok letöltése
► 3D megnézés és mérés
► Követelmények megtekintése
► Hol használt megnézése
► ECN megnézése

► Jelölés
► Áttekintés & jóváhagyás

► Feladat/művelet befejezése
► Csatolmány/dokumentum módosítás
► Hibajelentés létrehozás
► Eltérés létrehozás
► Nemmegfelelőség létrehozás

► Dokumentumok kezelése
► Változások kezelése
► Kiadott verziók kezelése
► Folyamatok indítása
► Riportok létrehozása

Betekintő Együttműködő Szerző



Szerepkör alapú, egyedi alkalmazások
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A munkakörnek és a feladatnak megfelelő adat-hozzáférés és -módosítás

• Vezérelje a termékfejlesztést!
• az érdekeltek testreszabott PLM adathozzáférése által

• Aknázza ki a termékadatokban rejlő értékeket!
• a gyorsabb és pontosabb döntések érdekében

• Gyorsítsa a betanulást!
• az intuitív tartalom-vezérelt felülettel

• Fejlessze tovább!
• könnyen illeszthető egyedi alkalmazások; kapcsolat más 

rendszerekhez



PTC Navigate testre szabási lehetőségek
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MiddleWare megoldás – PTC Navigate alapon
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Beszerző

Konfigurálható, hogy mely SAP és 
Windchill paraméterek jelenjenek meg 
az oszlopokban

Rendszergazda



SSO megoldás – PingFederate
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Több rendszer összekötése azonosítás-, és hozzáférés vezérléssel

PingFederate licensz része a PTC megoldás csomagjának!



PTC Navigate: szerepkör alapú információ 
hozzáférés 
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Együttműködés több rendszer között
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“A ThingWorx Navigate nem csak gördülékenyebbé tette az 
áttérést a régi rendszerekről Windchillre, de emellett az 
eddigieknél több szereplő számára is elérhetővé váltak a 
számukra fontos termék információk.”



Köszönöm a figyelmet!
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www.snt.hu/ipar40Szemes Károly 
Karoly.szemes@snt.hu
S&T Consulting Hungary Kft.
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