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Przełomowa platforma 
3DEXPERIENCE

na przykładzie wdrożenia w firmie Veritech

Firma Veritech, specjalizująca się w produkcji zaawansowanych systemów kontrolno-pomiarowych 
na potrzeby m.in. przemysłu energetycznego, lotniczego i motoryzacyjnego, wybrała najnowsze 
rozwiązanie PLM – 3DEXPERIENCE firmy DASSAULT SYSTEMES. Jest to nowoczesna platforma, skupiająca 
wiodące rozwiązania takie jak CATIA, ENOVIA czy DELMIA, rzucająca nowe światło na PLM. 

Jarosław Wróblewski, KOLTECH

Istniejąca na rynku od 2007 roku  spółka 
Veritech specjalizuje się w opracowywa-
niu kompletnych systemów badawczych, 
kontrolno-pomiarowych i   wizyjnych, 
a także w projektowaniu i tworzeniu spe-
cjalistycznego oprogramowania w śro-
dowisku NI   LabVIEW. Odbiorcy usług 
 Veritechu rekrutują się spośród podmio-
tów zaliczanych do przemysłu  high-tech, 
zaś wśród zrealizowanych projektów fir-
ma może wymienić zaawansowane syste-
my wizyjne, stanowiska do testów funk-
cjonalnych oraz rozwiązania do prze-
prowadzania badań urządzeń prototy-
powych. Wszystkie etapy współpracy 
z klientem, a więc zbieranie wymagań 
technicznych, projektowanie architek-
tury systemu, przeprowadzanie symula-
cji działania i testów kompletnych syste-
mów, czy w końcu rozwój wbudowanego 
oprogramowania, wymagają profesjona-
lizmu i muszą być planowane w kontek-
ście całego produktu. Dlatego też pod 
koniec 2014  roku kierownictwo spół-
ki podjęło decyzję o pozyskaniu środo-
wiska informatycznego, umożliwiające-
go zarządzanie całym procesem rozwo-
ju projektów.
Po kilkumiesięcznych analizach i porów-
naniach oferowanych na rynku syste-
mów PLM wybór padł na najnowsze śro-
dowisko 3DEXPERIENCE firmy DASSAULT 
 SYSTEMES. Dzięki temu rozwiązaniu każ-
dy oddział rozproszonego biura projek-
towego oraz pozostałe działy połączone 
są wspólną bazą projektów, a dostęp do 
informacji uzyskiwany jest w trybie onli-
ne za pośrednictwem jednego spójnego 
środowiska.

„JEDNO ŹRÓDŁO PRAWDY”
Platforma 3DEXPERIENCE to najnow-
sze zintegrowane rozwiązanie PLM fir-
my  DASSAULT SYSTEMES, dostarczające 
aplikacje umożliwiające projektowanie, 
wykonywanie symulacji, zarządzanie pro-
jektami, produkcją i przepływem infor-
macji, oferujące szeroki wachlarz innych 
usług związanych z  cyklem życia pro-
duktu oraz integrujące aplikacje przed-
siębiorstwa spoza tej dziedziny. Każdy 
z  użytkowników ma przypisaną odpo-
wiednią rolę, która określa jego upraw-
nienia oraz dostęp do aplikacji platformy. 
Tego typu rozwiązanie powstało w odpo-
wiedzi na rosnące zapotrzebowanie na 
możliwość dokonania szybkiej konfigura-
cji systemu oraz na przyspieszenie szkole-
nia użytkowników, a w związku z tym – na 
osiągnięcie znaczącego obniżenia kosz-
tów wdrożenia. 

Unikalna, elastyczna i otwarta platforma 
3DEXPERIENCE łączy procesy projektowe, 
produkcyjne i biznesowe, a co za tym idzie 
– daje ogromne wsparcie dla tworzenia 
zaawansowanych technicznie produktów 
o wysoce sprecyzowanych wymaganiach. 
Umożliwia zespołom projektowym szyb-
kie i trafne podejmowanie decyzji o zmia-
nach projektowych, rozwijanie nowych 
produktów oraz tworzenie odświeżonych 
wariantów tych istniejących, co ma znaczą-
cy wpływ na czas powstawania produktu 
i obniżenie kosztów jego wytworzenia.
3DEXPERIENCE to nowa wizja rozwoju 
produktu. Wypełnia dotychczasową lukę 
między biurem projektowym, produkcją, 
marketingiem, działem sprzedaży, serwi-
sem, działami usług oraz innymi działa-
mi, skupiając mieszane zespoły w swoistą 
firmową sieć społecznościową. W nowym 
podejściu wirtualny model 3D nie jest już 

Interfejs systemu CATIA V6 w środowisku 3DEXPERIENCE
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głównym elementem cyklu rozwoju. Za-
miast tego wszystkie aspekty projektu, 
takie jak wymagania, komentarze wokół 
koncepcji, model 3D, wyniki symulacji, za-
rządzanie produkcją czy instrukcje serwi-
sowe, są gromadzone, udostępniane i za-
twierdzane w jednym miejscu.
Celem prezentowanego podejścia jest re-
alizacja koncepcji „Jednego Źródła Praw-
dy” o projekcie. Otrzymujemy zatem jed-
no kompletne środowisko, które jest na 
tyle elastyczne, by móc rozrastać się na-
turalnie wraz z rozwojem firmy, obejmu-
jąc nowe działy i nowych użytkowników. 
Taka globalna współpraca ma znaczący 
wpływ na skrócenie czasu realizacji pro-
jektu oraz na szybkie wykrywanie i niwe-
lowanie błędów.
Nowe podejście zdefiniowane jest przez 
sześć obszarów, obsługiwanych za pomo-
cą mechanizmów 3DEXPERIENCE:

 3DCompass – zunifikowany punkt 
dostępu do wszystkich aplikacji 
przedsiębiorstwa z poziomu platfor-
my 3DEXPERIENCE;

 3DSpace – uproszczony, intuicyjny 
interfejs, udostępniający zaawan-
sowane narzędzia pozwalające na 
zarządzanie zawartością projektu;

 3DPlay – zaawansowane możliwości 
podglądu modeli 3D i ich publikacji;

 3DSearch – rozbudowane narzędzia 
do wyszukiwania danych, oparte 
o silnik  EXALEAD;

 6WTags – inteligentna struktura 
atrybutów, umożliwiająca szybkie 
wyszukanie i sortowanie informacji;

 3DMessaging – wewnętrzny system 
komunikacji, zawierający czat oraz 
możliwość udostępniania modeli 
innym uczestnikom projektu.

Pierwszym elementem pojawiającym się na 
ekranie po uruchomieniu  3DEXPERIENCE 
jest 3DCompass – narzędzie, od którego 
każdy użytkownik platformy, niezależnie 
od pełnionej funkcji (konstruktor, mana-
ger projektu, pracownik działu marketin-
gu itd.) rozpoczyna pracę. Przypisanie użyt-
kownikom predefiniowanych ról zapewnia 
im dostęp do niezbędnych aplikacji syste-
mu. Konstruktor będzie korzystał najczę-
ściej z zachodniego obszaru kompasu, któ-
ry skupia aplikacje umożliwiające modelo-
wanie, natomiast obszarem kompasu wy-
bieranym najczęściej przez pracownika 
działu marketingu będzie część południo-
wa, dająca dostęp do aplikacji odpowie-
dzialnych za obrazy fotorealistyczne czy za 
reprezentacje modeli 3D w plikach lekkie-
go formatu. Podejście oparte o predefinio-
wane role jest całkowicie nowym rozwiąza-
niem, które nie tylko zapewnia trafne przy-
pisanie uprawnień i praw dostępu do od-
powiednich obszarów systemu, ale rów-
nież znacznie redukuje czas dostosowania 
systemu do realnych potrzeb firmy. Obec-
nie 3DEXPERIENCE oferuje ponad 200 pre-
definiowanych ról, m.in. takich jak projek-

tant kreatywny, manager projektu, planista 
procesów czy analityk.

WYSZUKIWANIE
Bardzo ważnym aspektem każdego syste-
mu PLM są wydajne mechanizmy wyszuki-
wania. W firmie Veritech, prowadzącej wiele 
unikatowych projektów, baza danych zapeł-
niana jest w bardzo szybkim tempie plikami 
różnego typu. Kluczową rolę odgrywa  zatem 
sprawny dostęp do konkretnych informa-
cji. Na platformie  3DEXPERIENCE moż-
liwość płynnej pracy bez zbędnych prze-
stojów gwarantuje narzędzie  3DSearch, 
oparte o silnik  EXALEAD. Jest to bardzo 
 wydajny i intuicyjny instrument, zapewnia-
jący  wyszukiwanie indeksowane dowolnych 
plików, projektów czy zadań. Dodatkowo 
3DSearch wyposażony został w strukturę 
atrybutów o nazwie 6WTags. Jest to zestaw 
sześciu grup atrybutów: Who, What, When, 
 Where, Why, HoW, które umożliwiają sorto-
wanie i filtrację wyszukanych obiektów. Po-
nadto atrybuty 6WTags doskonale spraw-
dzają się w zawężaniu różnego rodzaju ze-
stawień materiałowych. Takie rozwiązanie 
to bardzo dobra wiadomość dla osób nie-
technicznych, dla których odnalezienie infor-
macji w bazie było dotąd trudne z powodu 
skomplikowanych i nieintuicyjnych narzę-
dzi. Nowe podejście, proponowane przez 
DASSAULT  SYSTEMES, doskonale sprawdza 
się w praktyce i rewolucjonizuje sposób wy-
szukiwania obiektów w bazie PLM.

Zestawienie materiałowe w środowisku 3DEXPERIENCE
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KOMUNIKACJA
Kolejnym istotnym elementem jest me-
chanizm 3DMessaging – zestaw narzę-
dzi umożliwiających komunikację z inny-
mi użytkownikami platformy. Poza funk-
cją czatu istnieje możliwość udostęp-
niania zrzutów ekranu, dokumentów, 
a nawet kontroli nad środowiskiem 3D. 
Szczególnie przydatna jest opcja prze-
prowadzania dyskusji przez wielu człon-
ków projektu bezpośrednio na mode-
lu 3D. 3DEXPERIENCE udostępnia rów-
nież dostęp do bazy danych ENOVIA po-
przez przeglądarkę internetową. Dzięki 
temu użytkownicy mogą zarządzać tre-

ścią oraz współpracować z wszystkimi 
członkami zespołu, zarządzać projektami 
i tworzyć obszary robocze, wspierające 
zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa 
takimi jak dokumentacja, foldery czy ze-
stawienia materiałowe. Daje to możli-
wość wglądu do bazy danych i zarządza-
nia projektem na przykład za pośrednic-
twem urządzeń mobilnych bez potrzeby 
instalacji środowiska. Ostatecznie anali-
za dostarczanych danych pozwala iden-
tyfikować projekty oferujące najwyższy 
potencjalny zwrot inwestycji, a więc po-
średnio ułatwia podejmowanie trafniej-
szych decyzji biznesowych.

PROJEKTOWANIE 3D
Sam system CATIA również uległ znacz-
nym zmianom. Odświeżono interfejs 
 użytkownika tak, aby pasował do nowo-
czesnego wyglądu 3DEXPERIENCE. Po-
nadto zwiększono obszar 3D, zniknęły 
wszechobecne paski narzędzi, a ilość ikon 
zredukowano do minimum. Narzędzia zo-
stały pogrupowane i umieszczone w pa-
sku szybkiego dostępu. Poszczególne mo-
duły są teraz dostępne za pośrednictwem 
kompasu, co również stanowi bardzo do-
bre rozwiązanie: przełączanie się pomię-
dzy poszczególnymi modułami jest możli-
we za pomocą jednego kliknięcia. Poza in-
terfejsem ulepszone zostały też algorytmy 
systemu CATIA. Zaawansowane operacje 
wykonywane są znacznie szybciej – czas 
aktualizacji zmian na dużych produktach 
również uległ zmniejszeniu.

Rozwiązanie 3DEXPERIENCE jest przeło-
mowym krokiem w historii systemów PLM. 
Otrzymujemy kompletne, elastyczne śro-
dowisko z intuicyjnym interfejsem, które 
z powodzeniem może być wykorzystywa-
ne we wszystkich działach przedsiębior-
stwa, udostępniając wszystkim uczestni-
kom „Jedno Źródło Prawdy” o projekcie.  

Harmonogram projektu w środowisku 3DEXPERIRNCE

3DSearch – nowy 
mechanizm 
wyszukiwania oparty 
o atrybuty 6WTags



Kompleksowe wdrożenia i audyty PLM 

Konsultacje i profesjonalne doradztwo

Certyfikowane szkolenia CATIA, DELMIA i ENOVIA

Dostawy i wdrożenia postprocesorów do wszystkich sterowań NC

Pełna opieka serwisowa
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