Designtech Solutions

Designtech Product Data Management

Product Data Management Solution
Designtech Product Data Management Solution (PDM) är en serie
systemverktyg för tillverkande företag där köpare och leverantörer
samarbetar kring produktframtagning. Systemet hjälper till att effektivisera projektplanering, konstruktion, förtillverkning, produktionsaktiviteter och uppföljning.
Exempel: Tillverkare av komponenter och system (leverantörer) som samarbetar
med konstruktörer och byggare av stora produkter och anläggningar inom t ex fartygsbyggnad, offshore, kraftverk och andra komplexa produkter.
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VI ERBJUDER
• Telefon- och e-postsupport
• Integrationstjänster
• Utbildning
• Anpassning enligt kundönskemål
• Tilläggsfunktioner

Designtechs PDM Solutions ger er:
• Smidigare och mera effektiv kommunikation mellan företag som samarbe-

tar kring en produktframtagning.
• Högre kvalitet i produktdata.
• Snabb och enkel tillgång till ritningar, 3D-modeller och andra produktdata.
• Bättre projektstyrning och resursutnyttjande.
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