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Odtwórz projekt od zera

39%  firm zgłasza, że 
wyszukiwanie i pobieranie 
danych trwa zbyt długo1

NIE MOŻESZ PONOWNIE UŻYĆ 
DANYCH, IDŹ NAOKOŁO

DANE ZOSTAŁY NADPISANE,
COFNIJ SIĘ O TRZY POLA

PRZYGOTOWUJESZ DANE DLA 
INNYCH, TRACISZ KOLEJKĘ

PRODUKCJA OTRZYMAŁA 
NIEPOPRAWNE DANE, COFNIJ SIĘ

PRZEKROCZONO TERMIN 
REALIZACJI

PROJEKT UKOŃCZONY, 
OTRZYMUJESZ BONUS

21% bezproduktywnego czasu 
inżynierów wiąże się ze 
zbieraniem danych dla innych 
osób4

40%  firm uważa, że nieaktualne
i niepoprawne dane to wyzwanie 
projektowe1

61%  firm uważa, że wyzwania 
związane z zarządzaniem 
danymi oraz rozwojem produktu 
przyczyniają się do straty czasu. 
35%  zgłasza, że był to powód 
przekroczenia terminów 
realizacji3

Firmy, które efektywnie zarządzają 
danymi projektowymi poświęcają
o 25%  mniej czasu na zadania 
nieprzynoszące dodatkowej 
wartości2

Gratulacje!
Projekt udało się ukończyć 

na czas

Dowiedz się, jak wygrać tę grę – przeczytaj e-book pod tytułem
„Jak uniknąć pułapek marnujących czas w pracy nad projektami CAD?”

Unikaj pułapek
i dostarcz projekt na 
czas
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Niespójne wersje 
dokumentów to problem dla 
41%  producentów1
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1 Design Data Management Maturity Improves Profitability, Tech-Clarity (Dojrzałe zarządzanie danymi projektowymi poprawia rentowność)

2 Best Practices for Managing Design Data, Tech-Clarity (Najlepsze praktyki w zarządzaniu danymi projektowymi)

3 Extending PDM Beyond Design Data Management, Tech-Clarity (Wykorzystanie rozwiązań PDM nie tylko do zarządzania danymi)

4 Reducing Non-Value-Added Work in Engineering, Tech-Clarity (Ograniczenie bezproduktywnych zadań w pracy inżynierów)

75%  organizacji uważa, że 
złożoność wzrosła ze względu na 
szersze wykorzystanie 
oprogramowania i elektroniki
w projektach (produkty 
„inteligentne”)1

Firmy marnują
15% czasu na

bezproduktywne
zadania związane

z zarządzaniem danymi

Ręcznie przygotuj dane na

potrzeby spotkań i przeglądów

Dobre zarządzanie kon
fi

guracjam
i i różnym

i p
l ikami CAD

Brak zarządzania złożonością

oznacza więcej pracy

BRAK ZARZĄDZANIA 
ZŁOŻONOŚCIĄ, WYRZUĆ 
DUBLET, ABY IŚĆ DALEJ

Nieodpow
iednie zarządzanie zm

ianam
i prow

adzi do błędów i konieczności poprawek
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