
3DEXPERIENCE FastTrack teenus PLM Groupilt võimaldab sujuvat üleminekut turvalisele 
andmehaldus- ja koostöölahendusele pilves.

3DEXPERIENCE FastTrack
Sujuv üleminek pilveplatvormile

FastTrack teenuse kestus on umbes 2 nädalat ning see hõlmab ka veebipõhist õppimist 
ja iseseisvat õppimist. Kokkuvõtvalt koosneb teenus esialgsest kohtumisest, e-õppe pro-
grammist, õppesessioonidest ja lõpukontrollist, kindlustamaks, et teie meeskond on ül-
eminekuks valmis. Lisa kohandused lepitakse kokku enne teenuse algust, selle jooksul 
või pärast seda. Teenuse tasus sisaldub ka 3DEXPERIENCE platvormi tehniline tugi üheks 
aastaks. 

Teenus viiakse läbi kolmes etapis: 
1) Ettevalmistus, 2) Õppimine ja Kohandumine ning 3) Käivitamine ja Edasiarendus. 



1 samm: Ettevalmistus
Valmistuge alustamiseks, broneerime mõned 
koosolekud teie kalendrisse. Planeerime projekti 
algusest kuni live´i minekuni. 

Aitame teid süsteemi seadistamisel, 
kasutajatunnuste hankimisel kõigile töötajatele 
ning 3DEXPERIENCE Customer Tenant´i 
seadistamisel - teisisõnu, teeme kõik teie jaoks 
valmis, selleks, et saaksite ühe klikiga platvormile 
ning seda kohe kasutama hakata. 

Tutvustame ka IFWE kogukonda (IFWE 
Community), mida saate kasutada PLM Groupi ja 
Dassault Systèmesiga suhtlemiseks.

2 samm: Õppimine ja Kohandumine
Selles etapis toimub õppeprotsess. Pakume e-õppe kursusi 3DEXPERIENCE FastTrack rollidele 3DS Learning Space 
keskkonnas. Nendel kursustel saate ülevaate 3DEXPERIENCE põhitõdedest, metodoloogiast, kasutajaliidesest ja 
funktsioonidest. 

Iga e-õppe jaotise lõpus toimub järelseanss Microsoft Teamsi kaudu. Selle viib läbi PLM Groupi tehniline ekspert ning 
eesmärgiks on läbitud  e-õppe osa veelkord läbi arutada.  

3DS Learning Space keskkonnas on saadaval kursused järgmistele rollidele:
 • Collaborative Business Innovator
 • Collaborative Industry Innovator
 • Collaborative Designer for SOLIDWORKS

3 samm: Käivitamine ja Edasiarendus
See samm on on jagatud rakendusseanssideks. Need põhinevad 3DEXPERIENCE rollidel ja andmehalduse 
funktsioonidel. Näidatakse ja tutvustatakse eelseadistatud 3DEXPERIENCE´i ja metodoloogiat. Kogu tegevus toimub 
3DEXPERIENCE Customer Tenant´is. Rakendusseansse viiakse läbi ka veebis Microsoft Teamsi kaudu. 

Selles etapis käsitletakse näiteks järgmiseid teemasid: 
 • Kuidas kaardistada atribuudid SOLIDWORKS´i rakendusest platvormi atribuutidesse 
 • Automaatne üksuse nime ja numbri genereerimine
 • Andmete otsimine
 • Toodetega tutvumine
 • Ülesannete (tasks) loomine ja haldamine 
 • Kuidas hallata juurdepääsuõigusi 
 • Kuidas seadistada kogukonda (community) 
 • Kuidas seadistada ja töötada SOLIDWORKS Connector´iga.

Tahaksite rohkem teada? 
3DEXPERIENCE FastTracki teenust pakutakse SOLIDWORKSi kasutajatele konkurentsivõimelise hinnaga ja kestus on 
umbes kaks nädalat. Kui vajate täiendavat abi, saame teid teenindada tunnitasu alusel või teha pakkumise lähtuvalt 
teie vajadustest. Lisainfo ja hinnapakkumise saamiseks võtke palun ühendust: plmgroup.ee.



3DEXPERIENCE platvorm
3DEXPERIENCE platvorm on pilvepõhine ökosüsteem omavahel ühendatud Dassault Systèmesi tarkvarabrändide 
võtmerakendustest. See on ühtne ja hõlpsasti kasutatav PLM-lahendus kõigile ettevõtetele, kellel on erinevad 
ärirakendused, sealhulgas SOLIDWORKS. 

3DEXPERIENCE platvorm on mängumuutja töötlevas tööstuses. Platvorm pakub ülevaadet äritegevusest ja 
ökosüsteemist reaalajas, ühendades inimesed, ideed ja andmed ühte koostöökeskkonda, mis annab võimaluse töötada 
ja teha uuendusi täiesti uuel viisil. 

PLM Group
PLM Group loob koostöös innovaatiliste klientidega digitaalseid ärilahendusi. Oleme Dassault Systèmes SOLIDWORKS 
ja 3DEXPERIENCE lahenduste suurim edasimüüja Põhja-Euroopas. Lisaks tarkvarale ja teenustele sisaldab meie 
tooteportfell turu juhtivaid 3D-printereid. 

Oleme osa Rootsi LMT kontsernist ja teenindame oma kliente üheksas keeles seitsmes riigis.

plmgroup.ee

Vaata infot ja küsi 
hinnapakkumist

https://plmgroup.ee

