
 

 

 

                                        

 
 

 

VISI PDM е система за управление на 
документи за изработка на детайли  и 
инструментална екипировка.  Използва 
най-новата технология за база  данни.  
Интуитивният,  удобен за потребителя 
интерфейс гарантират бърз и лесен  
достъп до всички видове документи. 
 

  ОСНОВНИ ФУНКЦИИ: 
 Управление на документи  

 Управление и организации на kонтакти  
 Управление на информацията за проекта 
 Определяне на екипи за проекта 

 Управление на 3D модели и чертежи  

 Управление на NC програми  

 Програми за одобрение на доставни детайли 

 Управление на версиите  

 История за използване на детайли 

 История на документа 

 Изпращане на документи директно от  PDM 

 Aрхивиране на електронна поща  

 Функции за търсене и филтриране  

 Управление на потребители и права  

 Многоезичие 

 Потребителски допълнителни полета 
 

 
 

 
 

 

            ОБСЛУЖВАНЕ: 

 Контекстното меню улеснява използването  

 Прегледно, ясно представяне  

 Минимални усилия за въвеждане  

 Удобно търсене 
 Глобални и адаптивни филтри 

 
            ИНТЕГРАЦИЯ: 

 Навигация на проекта във VISI 

 Запазване с автоматично свързване в PDM 

 Създаване на зависимости за отделни детайли 

  и чертежи 

 Автоматично прехвърляне на полетата от VISI 
PDM в ттаблицата на чертежа 

 VISI PDM може да се използва на една работна 
станция или в мрежата от много потребители. 

 



 

 

CAD интеграция във VISI 

 
PDM потребителски интерфейс във VISI, с дървовидна структура за свойствата и документите 

 

Когато работите с VISI, VISI PDM поддържа потребителя в много процеси. Навигацията по проекта 

на VISI PDM се появява при запазване и отваряне на файлове във VISI и ви води до правилния 

проект. Когато запазвате CAD данните, списъкът с детайли, стандартни елементи и информацията за 

сглобяването също се записват в базата данни. В резултат на това списъкът с детайли и записът за 

използване на детайлите винаги са актуализирани автоматично. 

При създаване и актуализиране на чертожни рамки за 2D чертежи, VISI осъществява достъп до 

базата данни на VISI PDM, за да получава информация за проекти и документи от VISI PDM, за да 

попълни полетата в таблицата на чертежа. Историята на промените също може да бъде автоматично 

прехвърлена от VISI PDM в таблицата на форматната рамка. 

Вашите предимства:   висока прозрачност, бързи срокове и намалени разходи. 

Настройване 

С VISI PDM ние предлагаме решение, разработено за изработка на детайли, инструменти и форми, 

което се характеризира с много кратки срокове за изпълнение и малка нужда от настройка. Тъй като 

всяка компания е уникална и се характеризира със своите продукти и процеси, първоначална 

настройка е важна за адаптиране като "цялостно" решение в началото. VISI-PDM съдържа опциите за 

конфигуриране, които са ви необходими, за да го адаптирате към вашите процеси. 

ИТ среда 

VISI PDM използва стандарти, които позволяват интеграция в ИТ средата на вашата 

компания. Например, данните се обменят с ERP системи като Segoni.  


