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Přepracování / nové vytvoření návrhu

Přepracování návrhu od začátku

39 %  společností má 
problémy s pomalým 
vyhledáním a získáním dat1

NELZE POUŽÍT EXISTUJÍCÍ
DATA, ZAJDETE SI

CAD DATA BYLA OMYLEM PŘEPSÁNA,
VRAŤTE SE O 3 KROKY ZPĚT

PŘÍPRAVA DOKUMENTACE PRO OSTATNÍ,
JEDNO KOLO NEHRAJETE

VÝROBA OBDRŽELA 
NESPRÁVNÁ DATA,
VRAŤTE SE ZPĚT

NEBYL DODRŽEN 
TERMÍN PROJEKTU

NÁVRH BYL DOKONČEN, 
VYHRÁVÁTE

21 %  neproduktivního času 
konstruktérů tvoří sběr dat 
pro ostatní4

40 %  společností potvrzuje 
problémy s používáním 
neaktuálních nebo 
nesprávných dat1

61 %  společností se shoduje, 
že většina problémů spojených 
se správou dat a vývojem 
výrobků vede ke ztrátám času a 
zbytečné práci, 35 %  potvrzuje 
nesplnění termínů3

Společnosti s efektivními 
funkcemi pro správu technické 
dokumentace tráví 
neproduktivními činnostmi 
spojenými se správou dat o 25 %  
méně času2

Gratulujeme
Dokončili jste návrh včas

O tom, jak být v rámci CAD návrhu úspěšní, se dočtete v e-knize
„Jak se vyhnout ztrátám času a získat náskok před konkurencí“

Vyhnout se časovým 
ztrátám a splnit 
stanovené termíny
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S nesprávnými verzemi 
dokumentů má problém 
41 %  výrobců1
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1 Design Data Management Maturity Improves Profitability, Tech-Clarity (Vyspělá správa technické dokumentace přináší vyšší zisky)

2 Best Practices for Managing Design Data, Tech-Clarity (Osvědčené postupy pro správu technické dokumentace)

3 Extending PDM Beyond Design Data Management, Tech-Clarity (Rozšiřování PDM mimo oblast správy technické dokumentace)

4 Reducing Non-Value-Added Work in Engineering, Tech-Clarity (Omezení neproduktivní inženýrské práce

3/4  firem tvrdí, že se 
složitost zvýšila zejména 
kvůli většímu zastoupení 
softwaru a elektroniky v 
„chytrých“ výrobcích1

Společnosti
ztrácí 15 % času

inženýrů neproduktivní
činností spojenou

se správou dat

Ruční příprava dat pro

kontrolní schůzky
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Komplexnost bez správy

vyžaduje zvýšené úsilí

KOMPLEXNOST BEZ SPRÁVY, 
MUSÍTE HODIT DVOJICI

N
eefektivní řízení zm

ěn vede k chybám
 a  vícepracím

VAROVÁNÍ


