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Dowiedz się więcej na temat Teamcenter Rapid Start.

Szybki i ekonomiczny  
system PDM

Więcej danych, użytkowników  
i procesów w systemie PDM

Skalowalność na  
potrzeby przyszłego 
rozwoju

• Zarządzanie dokumentami
•  Zarządzanie projektami 

mechanicznymi i elektrycznymi
• Zarządzanie danymi produktu
• Zarządzanie procesami
• Wizualizacja

Szybkie wdrożenie systemu PDM w firmie Powerex
Producent sprężarek oraz urządzeń zasilających zyskuje większą kontrolę dzięki  
Teamcenter Rapid Start

 „Nasz 12-osobowy zespół 
inżynierski tworzy produkty 
konfigurowane na specjalne 
zamówienie. Działamy 
w różnych branżach i pracujemy 
nad dziesiątkami tysięcy 
produktów. Mierzyliśmy 
się z licznymi problemami 
związanymi z kontrolą 
projektów oraz wersji 
i wiedzieliśmy, że potrzebujemy 
rozwiązania do zarządzania 
danymi produktu (PDM)”. 

 Aaron Hunter 
Kierownik ds. inżynierii nowych produktów 
Powerex

1. Wdrożenie gotowego rozwiązania PDM

2. Rozwój systemu PDM w celu spełnienia rosnących potrzeb biznesowych

4. Inwestycja w system PDM, który można rozwinąć w kierunku PLM

3. Intuicyjny klient sieci Web

  „Oferujemy więcej produktów 
niż inne firmy o porównywalnej 
wielkości. Nasz cały zespół 
inżynierski zaczął pracę 
z Teamcenter Rapid Start w tym 
roku. W tym czasie po prostu 
przenieśliśmy wszystkie listy BOM 
oraz informacje z systemu ERP do 
Teamcenter”.

 
Aaron Hunter 
Kierownik ds. inżynierii nowych produktów 
Powerex

 „Nasz biznes się rozwija i już 
dziś znajdujemy się w zupełnie 
innym miejscu niż kilka lat temu. 
Teamcenter to rozwiązanie, które 
można skalować. Oczekujemy 
dalszego wzrostu, a Teamcenter to 
inwestycja w przyszłość”.

 
Aaron Hunter 
Kierownik ds. inżynierii nowych produktów 
Powerex

• Zarządzanie listami BOM
• Integracja z systemem ERP

• Spójność
• Prostota utrzymania
• Możliwość rozszerzania
• Szybkość

 
 

„Możliwość wyszukania rysunków 
inżynierskich ma kluczowe znaczenie 
dla naszej działalności. Potrzebują 
ich konstruktorzy, pracownicy 
produkcji, a także sprzedawcy, 
którzy wykorzystują je do celów 
marketingowych”.*

Wzrost wydajności o 20%Łatwy dostęp z poziomu przeglądarki Wydajne funkcje wyszukiwania  
i filtrowania

„Początkowy wzrost wydajności wiązał 
się z ulepszeniem opcji wyszukiwania. 
Przeszliśmy od nawigowania między 
folderami do intuicyjnej wyszukiwarki, 
która pozwala znaleźć odpowiednie 
informacje o wiele szybciej. Dział 
inżynierii spodziewa się nawet 
20-procentowego wzrostu wydajności 
swojej pracy”.*

„Główna zaleta Active Workspace 
to brak konieczności instalacji. 
Rozwiązanie opiera się na sieci 
Web, więc wystarczy, że prześlę 
użytkownikom odpowiedni link”.*

 *Aaron Hunter, Kierownik ds. inżynierii nowych produktów, Powerex

Informacje o firmie Powerex
Powerex projektuje i wytwarza różne produkty już 
od 1988 roku, kiedy to powstała pierwsza linia 
sprężarek firmy. Przedsiębiorstwo zostało zbudowane 
na fundamentach inżynierii, innowacji oraz wysokiej 
jakości produktów i usług i dąży do pozycji lidera 
w zakresie systemów próżniowych i powietrznych: 
„lidera technologii czystego powietrza”. Powerex 
zapewnia najwyższą jakość i wartość klientom 
z obsługiwanych branż, stosując te podstawowe 
wartości do każdego tworzonego systemu.

Partner:  
Prolim

Rozwiązanie: 
•  Teamcenter Rapid Start 
•  Active Workspace 
•  Solid Edge®

„ Firma Prolim przedstawiła nam rozwiązanie Teamcenter Rapid 
Start i zapewniła doskonałe szkolenie dla użytkowników 
końcowych. Wsparcie ze strony partnera miało kluczowe 
znaczenie na początkowym etapie. Dziś zarządzamy projektami 
PDM samodzielnie – wystarczy jeden inżynier i jeden informatyk”. 

   Aaron Hunter, Kierownik ds. inżynierii nowych produktów, Powerex

„Teamcenter Rapid Start to 
rozwiązanie o właściwej skali 
dla niewielkiej firmy. Jeden 
inżynier oraz jeden informatyk 
byli w stanie obsłużyć początkowe 
wdrożenie Teamcenter Rapid Start, 
a także jego dalszą rozbudowę. 
Teamcenter Rapid Start jest prosty 
w użyciu, ale wystarczająco 
wydajny, by sprostać potrzebom 
Powerex”.

 
Aaron Hunter 
Kierownik ds. inżynierii nowych produktów 
Powerex

Medycyna Laboratoria TransportPrzemysł

Teamcenter Rapid Start to wstępnie 
skonfigurowane rozwiązanie PDM, które 
można wdrożyć szybko i w ekonomiczny 
sposób, aby niezwłocznie uzyskać zwrot 
z inwestycji. 
Oprogramowanie Teamcenter® Rapid Start oferuje 
wszystkie najważniejsze funkcje PDM dostępne 
w Teamcenter, a także możliwość wdrożenia dodatkowych 
funkcji zarządzania cyklem życia produktu (PLM), gdy 
zajdzie taka potrzeba.

PLMPDM

Teamcenter  
Rapid Start

Teamcenter
Zwiększ wartość 

procesów PLM 

20%

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/collaboration/enterprise-pdm.html

