
SOLIDWORKS PDM
УПРАВЛЯВАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВАШИТЕ 

ПРОДУКТИ И ПОВИШEТЕ НИВОТО НА
СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНОВАТИВНОСТ 

УПРАВЛЯВАЙТЕ 
ВАШИТЕ 
ПРОЕКТИ

SOLIDWORKS® Product Data Management (PDM) управлява и синхронизира цялата 
информация, свързана с разработката на вашите изделия по интуитивен начин и в тясна 
интеграция с останалите приложения на SOLIDWORKS. Чрез използването на защитена 
среда, разширявате достъпа до данните и тяхната използваемост – в офиса или отдалечено, 
на всички участници в проекта, от инженеринга до производството. Участниците в проекта 
споделят по-лесно информация, а така постигате ефективна съвместна работа и 
същевременно защитавате своята интелектуална собственост срещу неправомерен 
достъп, загуба или използване на неправилни версии и ревизии на документите чрез 
автоматизираната система.  



С богатия набор от инструменти за 
управление на данните, напълно 
интегрирани в интерфейса на 
SOLIDWORKS потребителите 
продължават да работят без да 
напускат познатата среда.

“SOLIDWORKS PDM 
позволява на инженерния 
ни екип да се съсредоточи 
върху иновациите, докато 
PDM системата се грижи за 
структурата на проекта.” 

 —  Винсент Клерк, мениджър 
„Развитие“, Aldebaran Robotics

SOLIDWORKS PDM се грижи за вашите данни
SOLIDWORKS PDM централизира съхранението на цялата инженерна 
информация в компанията и предоставя следните основни ползи:

• Защитена и сигурна среда за съхранение на  данните, напълно 
индексирана, с цел бързо намиране на нужната информация;

• Контрол на версиите, който проследява както малките 
промени, така и основните ревизии, за да се елиминират 
загубите на информация; 

• Интегрирани работни потоци, подпомагащи процесите на 
разработка, одобрение и изменение на документите;

• Значително по-малко време за внедряване на системата 
спрямо други сходни продукти.   

Със SOLIDWORKS PDM, намалявате значително времето за 
търсене на чертежи или 3D модели - детайли или сглобени 
единици. Като част от продуктовите решения на SOLIDWORKS, 
които включват проектиране, симулации, екологичен дизайн, 
техническа комуникация и управление на данните, SOLIDWORKS 
PDM ще подпомогне многократното използване и ефективното 
управление на инженерните данни за всички ваши продукти.



SOLIDWORKS PDM STANDARD 
Лесно управление на SOLIDWORKS данни в обща работна среда

SOLIDWORKS PDM Standard, работи с Microsoft® SQL Server 
Express, и е напълно интегрирано със SOLIDWORKS 3D CAD и 
Windows Explorer решение, което осигурява интуитивни средства 
за конфигуриране с цел управление на вашите SOLIDWORKS 
файлове.

Намирайте бързо нужната информация 
Инженерите и конструкторите могат да прекарат много 
време в търсене на файлове. SOLIDWORKS PDM Standard 
осигурява надеждни средства, ускоряващи този процес.

• Разширено търсене чрез Windows Explorer.

• Конфигурируема форма за търсене по специфични за фирмата 
критерии. 

• Вградената в SOLIDWORKS функция за предварителен изглед 
на документа, подпомага процеса на намиране на нужната 
информация.

Поддържайте история на версиите и ревизиите 
Създаването и поддържането на надлежна история на 
версиите и ревизиите е труден и времеемък процес, който 
често предполага дублиране на информация. SOLIDWORKS 
PDM Standard автоматизира този процес и съхранява пълна 
история на проекта. 

• Версиите се създават автоматично и връзките се обновяват 
своевременно. 

• Гъвкава схема на ревизиране, която се конфигурира според 
стандартите на фирмата. 

• Автоматично нарастване на номера на ревизията, съгласно 
дефиниран процес на одобрение. 

• Лесен достъп до предишни версии на отделни детайли, сглобени 
единици и чертежи, по време на работа в SOLIDWORKS.

Електронен работен поток
Използването на хартиен носител или друг неефективен 
процес на одобрение е загуба на време. SOLIDWORKS PDM 
Standard подпомага автоматизирането на одобренията и 
поддържа информацията актуална за всички участници в 
проекта.  

• Контрол на достъпа на отделни потребители или групи 
потребители, на база състояние от работния поток.

• Автоматично изпращане на известия на определени 
потребители или групи потребители при промяна в статуса 
на документите. 

• Използване на до 10 конфигурируеми състояния за добавяне 
на електронен подпис по време на процеса на одобрение. 

• Лесно за използване графично средство за създаване на 
работния поток. 

SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL 
Мощно средство за управление на данни
SOLIDWORKS PDM Professional работи с Microsoft SQL 
Server Standard и е решение, което разширява възможностите 
на SOLIDWORKS PDM Standard, за да осигури на цялата 
организация лесен достъп до данните по даден проект и 
повишаване на нивото на сигурност и сътрудничество. 

Общувайте без граници
Създава единна среда за сътрудничество, независимо от 
разстоянието и местоположението на отделните екипи на 
компании, които развиват дейност на различни континенти, 
в различни часови зони. 

• Търсете данни по множество начини, с параметри като: 
наименование на документ или файл, съдържание на 
документа или атрибути, номер на обекта, описание, или 
текущ статус в работният поток (например: одобрен или в 
разработка).

• Осигурете на потребителите бърз достъп до проекти, 
спецификации и документация чрез разпределени бази данни 
и репликация

• Общувайте със служители и партньори чрез уеб портали, от 
всички устройства, включително смартфони и таблети.

• Контролирайте достъпа до определени данни чрез сигурна 
връзка, включваща интеграция с активна директория (AD) и 
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

Управлявате лесно цялата информация за проекта
SOLIDWORKS PDM Professional позволява ефективно 
управление на различен вид информация, свързана с даден 
проект.

• Лесно създавайте спецификации с различно съдържание, 
според изискванията на съответните отдели.

• Управлявайте, разглеждайте и печатайте документи в над 
250 файлови формата, включително CAD файлове, офис 
документи, изображения и анимации.

• Автоматично създаване на файлове в неутрален формат като 
PDF, eDrawingsTM, STEP и много други.

• Възползвайте се от интегрираните приложения за известните 
CAD системи, SOLIDWORKS Electrical и Microsoft Office.



Интегрираното средство за търсене в 
Windows Explorer осигурява бърза и 
лесна работа с информацията, която ви 
трябва. Това позволява и разширено 
търсене в други диалогови прозорци на 
Windows, включително  Open и Save. 

РЕШЕНИЯ НА SOLIDWORKS
Софтуерните средства на SOLIDWORKS предоставят интуитивна 
среда за разработка, която увеличава продуктивността на 
вашите инженерни ресурси, за да създавате по-добри продукти 
за по-кратко време и с по-малко разходи. Намерете информация 
за пълния набор от продукти за проектиране, симулации, 
екологичен дизайн, техническа комуникация и управление на 
инженерните данни на адрес: www.ditra.bg

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
За да научите повече за SOLIDWORKS PDM, обадете се на ДиТра 
ООД, оторизиран представител на SOLIDWORKS за България и 
Македония или посетете нашата интернет страница.

За допълнителна информация относно системните изисквания на 
SOLIDWORKS, посетете www.solidworks.com/systemrequirements.

Автоматизиране на бизнес процеси
SOLIDWORKS PDM Professional разполага с интуитивен 
графичен потребителски интерфейс, който ви помага 
да дефинирате работните потоци и да намалите 
административната работа, докато автоматизираният 
процес следи за одобренията и подписите, поддържайки 
точност и надеждност.

• Използвайте няколко работни потока, за да управлявате 
различни видове документи и процеси на одобрение.

• Улеснете процеса на одобрение чрез паралелни операции от 
няколко потребителя.

• Използвайте генератори на серийни номера, за автоматично 
създаване на атрибути като номера на детайли, проекти и 
документи.  

• Автоматизирайте процеса по създаването структури от папки 
и стандартни документи по даден проект, за да осигурите 
съгласуваност, систематичност и пълнота на данните.

ДИТРА – ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА DS SOLIDWORKS CORP. ЗА БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ
ДиТра е CAD/CAM център на ТехноЛогика с 25-годишна история в областта на инженерното проектиране, производство и 
управление. През изминалите години екипът на фирмата има реализирани над 2000 лиценза на SOLIDWORKS в стотици фирми и 
всички големи технически университети в България и Македония. Нейните специалисти покриват всички изисквания на 
DS SolidWorks Corp. и в максимална степен осъществяват поддръжка на потребителите за цялата мултипродуктова гама на 
компанията.
ДиТра печели доверието и уважението на своите клиенти с неизменната ценна помощ в използването на SOLIDWORKS, със защитата 
на направените от тях инвестиции и с постоянните иновации в полза на индустриалните фирми.

ДиТра ООД
1756 София, ул.”Софийско поле” №3

тел:     02/ 91 91 2 / 777
факс:  02/ 876 92 15

www.ditra.bg
ditra@technologica.com
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