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Biblioteki 3D: katalogi producentów (np. FESTO, 
SKF, Meusburger, inne) ����  ����   ����  

Biblioteki 3D: normy i standardy  
(np. PN, ISO, ANSI, DIN, inne) ����  ����   ����  

  
Bezpośrednia integracja z CAD ����  ����  ����   

  
Generator wałów (z obliczeniami) ����  ����   ����  

Generator poł. śrubowych (wraz z otworami) ����  ����   ����  
 

Inteligentne cz ęści (w formatach „natywnych”,  
tj. wła ściwych dla posiadanego CAD) ����  ����    

 
RóŜne stopnie uproszczenia cz ęści *  ����   ����  

Wyszukiwanie geometryczne  ����  ����   
Porównywanie geometryczne  ����  ����   

Organizowanie Ulubionych folderów  ����  ����  ����  
Klasyfikacje  ����  ����  ����  

Tworzenie formularzy zamówieniowych   ����    
Raporty / Zestawienia danych   ����    

Obliczenia wytrzymało ściowe MES  ����    

MoŜliwo ść wprowadzenia własnych projektów do 
zbioru bibliotek 3D  * ����  ����  ����  ����  

System zgłaszania bł ędów ����  ����   ����  
Sprawdzanie cz ęści wycofanych / zamienionych  ����    

 
Konfigurowanie katalogów ����  ����  ����  ����  

Proste wyszukiwania (folder katalogów) ����  ����  ����  ����  
ZłoŜone wyszukiwania  ����  ����  ����  

 
Instrukcja obsługi drukowana oraz w PDF  

instrukcji i PDF  
 ����  ����   

Instrukcja obsługi tylko w PDF ����    ����  
 

Aktualizacja oprogramowania ( maintenance) ����  ����  ����  ����  
Aktualizacja katalogów ( maintenance) ����  ����   ����  

 
Funkcjonalno ść zarządzania cz ęściami  ����  ����  ����  
MoŜliwo ść integracji z systemem ERP  opcja opcja opcja 
MoŜliwo ść integracji z systemem PDM  opcja opcja opcja 

MoŜliwo ść integracji z systemem DMS ** Solid Edge Insight  
Autodesk Vault 

Solid Edge Insight  
Autodesk Vault 

Solid Edge Insight  
Autodesk Vault 

Solid Edge Insight  
Autodesk Vault 

Atrybuty list materiałowych  
(BOM - Bill Of Material) 

elastyczne  
nazewnictwo 

oznaczenia 
producenta   

 
RODZAJ LICENCJI:  
          jednostanowiskowa ����  ����  ����   
          pływaj ąca  ����  ����  ����  
          edukacyjna jednostanowiskowa ����  ����  ����   
          edukacyjna wielostanowiskowa ����  ����  ����   

 
            * zaleŜy od sposobu integracji z CAD                 **  wymagana licencja PARTsolutions na kaŜdym z posiadanych stanowisk CAD 

Funkcjonalność poszczególnych konfiguracji oprogramowania PARTsolutions  
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