
HASZNÁLATI ESETEK 

Egységesítse a gyártósor és a létesítmény tervét 

Hozzon létre gyártósori elrendezéseket 

Készítse el a létesítmény intelligens modelljét 

Rögzítse pontosan az aktuális állapotot 

Hozza létre a konfigurálható eszközök könyvtárát 

Elemezze hatékonyan a gyártási folyamatot 

Optimalizálja az anyagok áramlását a gyárban 

Észlelje az esetleges ütközéseket a telepítés előtt 

Hozzon létre telepítési dokumentációt 

Ütemezze és ellenőrizze a telepítést 

Koordinálja az építési tevékenységeket 

Tartsa karban a berendezéseket 

Valósítson meg hatékony minőségirányítási folyamatokat 

Kezelje a folyamatosan változó projekteket 

Használja fel ismét az integrált modellt 

TERMÉKEK

Hozzon létre 2D gyártási elrendezéseket és létesítményterveket a digitális gyár specializált

eszközkészleteivel. 

Automatikusan hozza létre a 2D-s gyártósori elrendezések 3D-s modelljeit a berendezések

elhelyezésének optimalizálása és az ütközések ellenőrzése érdekében. 

Fokozza az AutoCAD, az Inventor és a Navisworks szoftvereket gyárspecifikus eszközökkel és

tartalommal a digitális gyár modelljének létrehozásához. 

Összesítse a 3D-s CAD-, BIM- és a pontfelhőadatokat a projekt áttekintéséhez, valamint

a telepítés sorrendjének megalkotásához, és annak ütemezéséhez. 

Hozzon létre 3D modelleket importált lézeres beolvasásokból, és alkosson meg egy pontfelhőt

vagy hálót, amely készen áll a CAD és BIM szerzői eszközökre. 

Kezelje biztonságosan az adatokat egy központi helyen, kövesse nyomon a módosításokat, és

tegye lehetővé az egész csapatra kiterjedő együttműködést. 

Hozza létre a létesítményének épületinformáció-modelljeit építészeti, MEP- és szerkezeti

eszközök segítségével. 

Irányítsa hatékonyan a kulcsfontosságú üzleti folyamatokat a berendezések karbantartása,

minőségének megőrzése és cseréje érdekében. 

Kapcsolja össze a teljes projektcsapatot és az adatokat valós időben, a tervezéstől egészen

az építkezésig. Ezzel támogathatja a megalapozott döntéseket. 

 DIGITAL FACTORY

SOFTWARE
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