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Kam kráčí EasyPLM?
Redakce

PLM/DMS software
EasyPLM si od svého
uvedení na trh v roce
2000 zvolila řada
zákazníků od relativně
malých firem až po
korporace se stovkami
a v jednom případě
i s několika tisíci
uživatelů. Původním
záměrem firmy TD-IS,
s. r. o., bylo nabízet
jednoduchý digitální
archiv s možnostmi
správy dokumentace.
S každým dalším
zákazníkem ale
přicházely nové
požadavky a vývojáři
na ně museli reagovat.
Původní název
EasyArchiv tak již
dávno přestal
vystihovat možnosti
systému. Dnes se
jedná o skutečně
plnohodnotný, otevřený
a nezávislý PLM
systém.

Příklad workflow pro řízení neshody

Základem je správa dokumentace
Dokument je základním objektem každého systému správy dat. Pod tímto pojmem se skrývá košilka
s atributy a nula až „nekoneèno“ souborù. S dokumentem se v EasyPLM pracuje jako ve vìtšinì
obdobných systémù – základní funkce jako vytvoøení, check-out/check-in, ètení èi update tudíž asi
nikoho nepøekvapí, stejnì jako to, že dokumenty
mají své stavy, revize a verze, že je zaznamenána
historie všech zmìn, že je øízený pøístup dle uživatelù, èi jejich skupin a/nebo rolí. EasyPLM rovnìž
poskytuje náhledy na každý dokument a integruje
v sobì nìkolik bezplatných i profesionálních prohlížeèù. Lze jej výhodnì nasadit jak pro správu
technických dokumentù – typicky výkresy, modely
èi dokumenty jakosti, tak pro správu obecných dokumentù – faktura, žádanka, øízená dokumentace,
nebo tøeba cestovní pøíkaz.

Workflow
Abychom mohli øídit práci v pracovních týmech, je
potøeba nabídnout øízený tok dokumentù a dalších
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Prostředí tenkého klienta

objektù. K tomu má EasyPLM velmi robustní, grafické workflow – definujete jednotlivé úkoly, osoby
zodpovìdné za jejich splnìní, sledujete termíny jejich plnìní. V každém uzlu je pak možno definovat
jednoduše na vstupu èi výstupu øadu automatik.
Díky øadì realizovaných projektù má EasyPLM vytvoøeny šablony pro dokumenty a jejich
workflow pro mnoho èinností. Napøíklad z pohledu jakosti záležitosti, jako jsou NCR, FMEA, CAPA,
z pohledu úèetnictví pøijaté faktury, z pohledu
vývoje schvalovací a zmìnové øízení atd.

Vyhledávání
Data lze v systému najít celou øadou zpùsobù.
Základem je vyhledávání dle typu dokumentu
a jeho atributù – napøíklad výkres hledáme dle
èísla nebo názvu, fakturu dle variabilního symbolu
a dodavatele. Je asi zøejmé, že každý objekt mùže
mít libovolné množství atributù a dle kombinace
všech lze objekt nalézt. EasyPLM vyhledává i „full
textovì“, a to jak pøes „všechny atributy“, tak také pøímo pøes uložené dokumenty, u kterých to

lze (napø. office dokumenty). Další možností je
vyhledávání pomocí stromové struktury složek,
pøièemž jeden dokument mùže být dohledatelný v libovolném množství složek, do kterých je
zavazben. K dispozici jsou také dynamicky generované složky s dokumenty dle pøed-definovatelných dotazù. Rovnìž dokumenty jako takové mají
své vazby – tak napø. u modelu zjistím, do jakých

více konstruktérù nad jedním výrobkem. Rovnìž
jsou dostupné další nástroje pro podporu práce,
napø. kopírování struktury výrobku. Na druhé
stranì pak systém nabízí obousmìrné integrace
pro øadu ERP systémù. Pøenáší souèásti, kusovníky a postupy do ERP, z ERP získává informace
o stavu rozpracovanosti ve výrobì, o stavu skladù,
skuteèné náklady na vyrobené díly atd.
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Výrobková data
Podstatnou èástí EasyPLM je oblast technické pøípravy výroby – správa nakupovaných i vyrábìných
souèástí, kusovníky – konstrukèní, technologické,
montážní, … a samozøejmì technologické postupy
a návodky. Systém poskytuje uživatelùm øadu nástrojù pro zjednodušení práce. Samozøejmostí je
provázání s katalogy CAD systémù a s ERP systémy.
K dispozici je i integrovaný nástroj pro normování.
Významnou souèástí je zmìnové øízení,
které díky integraci s ERP a správì dokumentù a souèástí založených na stavech a verzích
a flexibilnímu workflow odstraòuje citlivé místo
vìtšiny podnikù.

Integrace
Slovo Integrace je pro PLM naprosto podstatné.
PLM je totiž v podstatì páteøní prvek Industry 4.0
a spojuje do jednoho celku aplikace, které data
pøevážnì vytváøejí (Cax, ...) s aplikacemi, které data potøebují (ERP, MES, …). EasyPLM není závislý
na jednom konkrétním CAD systému, ale nabízí
plnohodnotné integrace prakticky pro všechny
bìžnì používané systémy od rùzných výrobcù.
To je obrovská výhoda pro zákazníky s multi CAD
prostøedím. Integrace provazuje modely, výkresy,
sestavy a souèásti vèetnì jejich atributù. Na základì struktury modelù pak umožní generovat kusovníky. Dùležitou funkcí je umožnìní souèasné práce

A co dále?
Rozsah tohoto èlánku rozhodnì neumožòuje
popsat veškerou funkènost EasyPLM. Mohli bychom psát o øízení projektù, portálu pro výmìnu
dokumentace, plotmanagementu, managerských
reportech a dalších funkènostech. Pokusíme se tedy na závìr popsat pár novinek z loòského roku.
Klasického windows klienta, WEB klienta a aktivní doplnìk do Outlooku (umožòuje aktivní pøístup
na dokumenty a schvalování procesù pøímo z prostøedí Outlook) doplnil v loòském roce tenký „.Net
klient“ s plnohodnotnou tøívrstvou architekturou
klient–server založenou na webových službách.
Ten výraznì zvýšil odezvy systému ve vzdálených
lokalitách a umožní jednodušší management v rozsáhlých sítích. Zároveò webové služby lze použít
i pro propojení s jakýmkoli systémem na témìø
libovolné platformì. Jádro systému novì podporuje nativnì unicode kódovou stránku – jednotlivé
položky systému i vlastní data díky tomu mohou být
prakticky v libovolném svìtovém jazyce, respektive
v jejich kombinacích. Kompilace na novém Microsoft Visual studiu zrychlila práci všech èástí systému. Byl vyvinut EasyCloud pro automatizovanou
archivaci rozsáhlých datových souborù na lokálních
poèítaèích klientù. Tímto uživatelé systému EasyPLM mohou využívat podobných služeb, jaké nabízí
napøíklad Microsoft OneDrive nebo GoogleDrive,
s využitím firemní infrastruktury.
Pro letošní rok a následující období jsou v plánu další významná rozšíøení tak, aby EasyPLM
spoleènì s dalšími aplikacemi od TD-IS, ale i od
spoleèností Autodesk a Oracle plnì podporoval
veškeré budoucí potøeby uživatelù smìøujících
k Industry 4.0.

inzerce

sestav patøí, u sestavy, jaké obsahuje modely atd.
Pokud má nìkdo ještì vìtší nároky, poskytuje
systém grafický klasifikaèní nástroj – nadefinujete si objekty, které chcete klasifikovat, pøiøadíte
obrázky a pøiøadíte klasifikaèní atributy.

