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Problemy z zarządzaniem dokumentacją 
 

 Jak znaleźć potrzebny dokument? 

 Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? 

 Która wersja jest właściwa? 

 Czy projekt został zatwierdzony? 

 Kto wprowadził zmianę? 

 Jaki zorganizować prace grupową? 

 Którą wersje można udostępnić dla 

produkcji? 

 Jak wprowadzić i utrzymać jednolity 

standard? 

 Dlaczego brakuje plików w projekcie? 

 

   

   

 



Problemy z zarządzaniem dokumentacją 
 

 Praca tylko na „swoich” plikach 

 Czasochłonne wyszukiwanie 

dokumentów 

 Niewystarczający poziom wymiany 

danych 

 Niewystarczające wykorzystanie 

istniejących projektów 

 Brak zabezpieczenia danych  

 Złożoność wersji  

 Uciążliwe i błędne przenoszenie 

zestawień komponentów do systemów 

zarządzania przedsiębiorstwem 



Autodesk Vault 
 

Rozwiązanie problemów z 

dokumentacja techniczna dla 

każdego. 

 



10 najważniejszych powodów, aby używać 

Autodesk Vault 

1. Najlepiej zintegrowany z programami Autodesk. 

2. Ułatwia pracę grupową i wymianę danych w zespole projektowym. 

3. Szybkie odnajdywanie danych. 

4. Kopiowanie i ponowne użycie danych projektowych. 

5. Kontrola danych projektowych i zarządzanie zmianami. 

6. Prosta konfiguracja i administracja. 

7. Udostępnienie danych poza dział projektowy. 

8. Skalowalna funkcjonalność i wielkość grup roboczych. 

9. Automatyzacja zleceń i zmian w dokumentacji. 

10. Współpraca i wymiana danych z systemami zarządzania 

przedsiębiorstwem klasy ERP. 

 

 

 



Najlepiej zintegrowany z oprogramowaniem 

CAD Autodesk  
Powód 1 

Ścisła integracja z programami 

CAD oznacza, że użytkownicy 

skorzystają z Autodesk VAULT w 

naturalny sposób 

Łatwa aktualizacja 

danych przy przejściu 

na nowe wersje 

Funkcjonalność  

VAULT 

dopasowana do  

programu CAD 

Pasek poleceń 

VAULT  osadzony w 

programach CAD 



Ułatwia pracę grupową i wymianę danych w 

zespole 
Powód 2 

Umożliwia współbieżne 

projektowanie w grupie 

roboczej 

Integracja z pakietem 

MS Office 

Dostęp do danych dla osób 

nie posiadających programu 

CAD 

W łatwy sposób pomaga 

tworzyć i udostępniać dane 

zespołom projektowym 

Zarządza dowolnymi plikami 
• ipt, iam, idw, ipt, dwg, dxf, dwf 

• doc, xls, ppt 

• pdf, jpg, gif, tif 

• avi, wmv,  

• … 



Szybkie odnajdywanie danych 
Powód 3 

Skorzystaj z łatwego i szybkiego 

wyszukiwania danych 

Zobacz podgląd 

 projektu w  przeglądarce 

Organizuj i sortuj   

aby łatwiej 

odnajdywać dane 

Analiza „Gdzie używany” 

pozwoli prześledzić wpływ 

potencjalnych zmian 

Umożliwia szybki i 

efektywny dostęp do 

danych, oszczędzając czas 

na szukanie informacji 



Kopiowanie i ponowne użycie danych 

projektowych 
Powód 4 

Kopiowanie    

istniejących projektów 

wraz ze wszystkimi 

powiązanymi plikami 

Maksymalne ponowne 

wykorzystanie danych 

projektowych, aby skrócić 

czas opracowania wyrobu 

Oszczędność czasu przy 

zmianie nazwy i zmianie 

położenia plików  

Tworzenie zestawów 

rysunków do drukowania, 

ułatwia szybki wydruk całego 

projektu po aktualizacji 



Kontrola danych projektowych i zarządzanie 

zmianami 
Powód 5 

Historia pliku umożliwia łatwy 

powrót do poprzedniej wersji 

Automatyczny dostęp do odpowiednich 

danych dla odpowiednich osób,  we 

właściwym czasie  

Śledzenie cyklu rozwoju 

projektów,  aby mieć 

informację co zostało 

zwolnione do produkcji 

Zmniejszenie liczby błędów 

dzięki statusom plików 

„praca w toku”, „zwolniony” 



Prosta konfiguracja i administracja 
Powód 6 

Łatwa administracja przez narzędzia 

wymagające niewielkiej wiedzy 

informatycznej 

Zawiera łatwy w obsłudze zestaw 

narzędzi do szybkiego wdrożenia, 

załadowania danych i utrzymania 

archiwum 

Konfiguracja 

zabezpieczeń w oparciu o 

użytkownika, grupę, rolę, 

lokalizację i cykl „życia” 

Tworzenie automatycznej numeracji 

plików  zgodnej ze standardem 

zakładowym 

PCX-00001 

   PCX-00002 

     PCX-00003 

 

Łatwy import 

istniejących 

danych   



Udostępnienie danych poza dział projektowy 
Powód 7 

Dostęp do danych "tylko do 

odczytu” przez przeglądarki www 

(IE, Firefox,..) 

Vault zbiera wszystkie 

informacje o projekcie i 

pozwala dzielić się tą wiedzą 

w całym przedsiębiorstwie 

Przeglądanie dokumentacji 

i generowanie raportów o 

zaawansowaniu  prac  

Raporty graficzne 

Katalogowe 

Skonstruowane 

Standardowe 



Skalowalna funkcjonalność i wielkość grup 

roboczych 
Powód 8 

Łączenie i synchronizowanie 

danych między wieloma 

lokalizacjami firmy 

Wykorzystaj skalowalną 

funkcjonalność systemu i wielkość 

grup roboczych  

Dostęp do systemu przez 

logowanie Windows 
Większa wydajność dzięki 

automatyzacji zadań 

realizowanych przez serwer 

(publikowanie, podglądy) 



Automatyzacja zleceń i zmian  
Powód 9 

Przepływ pracy w dziale 

„Work flow” 

Włącz automatyczny proces który 

pozwala szybko rozpocząć 

zlecenie i wprowadzić zmiany 

Informacje i 

komunikaty  

zmian 

Elastyczne i łatwe 

konfigurowanie uczestników 

procesu projektowego i ich 

uprawnień 

Automatyczne 

powiadomienia e-mail o 

zleceniach i zmianach 



Współpraca z systemami zarządzania 
Powód 10 

Kompletne listy materiałów 

Wykorzystaj elastyczna platformę  

do łącznia danych CAD z 

systemami ERP 

Redukuje błędy dzięki pobieraniu 

danych z plików zespołów 

Listy materiałów, wizualizacje, 

listy zmian udostępnia w 

systemach zarządzania 

Kompletne i spójne 

środowisko zapewniające 

integracje programów CAD z 

systemami zarządzania 



Autodesk Vault 

 Zarządza danych w grupach 

roboczych 

 Szybkie znalezienie i ponowne 

wykorzystanie danych 

 Kontrola procesu projektowego 

i zarządzanie zmianami 

 Prosta konfiguracja i 

administracja 

 Skalowalna funkcjonalność i 

ilość użytkowników 

 Udostępnienie danych poza 

dział projektowy 

 

 

 

 



Vault – porównanie dostępnych funkcji 

Funkcje Basic Workgroup Collaboration Professional 

Integracja z programami Autodesk ✔ ✔ ✔ ✔ 

Narzędzia do zarządzani plikami ✔ ✔ ✔ ✔ 

Pojedyncza grupa robocza ✔ ✔ ✔ ✔ 

Szybkie wyszukiwanie ✔ ✔ ✔ ✔ 

Narzędzia do ponownego użycia danych ✔ ✔ ✔ ✔ 

Kontrola plików zmian i życia produktu   ✔ ✔ ✔ 

Automatyczny schemat numerowania plików   ✔ ✔ ✔ 

Dostęp dla użytkowników bez programów CAD    ✔ ✔ ✔ 

Bezpieczeństwo plików i folderów   ✔ ✔ ✔ 

Raporty   ✔ ✔ ✔ 

Publikowanie plików DWF   ✔ ✔ ✔ 

Synchronizacja danych w oddziałach firmy   ✔ ✔ 

Dostęp poprzez przeglądarki www       ✔ ✔ 

Zarządzanie listą części (BoM)     ✔ 

Zarządzanie zleceniami, obieg dokumentacji     ✔ 

Integracja z PLM 360 ✔ 

Współpraca z istniejącym systemem zarzadzania     ✔ 




