Kluczem do uzyskania efektywnej dokumentacji skomplikowanych urzàdzeƒ jest zintegrowana komunikacja 3D. Czy to ze wzgl´du na serwis, wsparcie Klienta, procedury operacyjne lub
szkolenia, komunikacja 3D zapewnia intuicyjny przep∏yw wiedzy ∏atwiej przyjmowany przez
u˝ytkowników
RapidAuthor firmy Cortona3D jest bardzo wydajnym zestawem, dajàcym przedsi´biorstwom
mo˝liwoÊç stworzenia wszelkiej dokumentacji

pomocniczej takiej, jak Interaktywne Katalogi
Cz´Êci (IPC), Instrukcje Obs∏ugi, Materia∏y Szkoleniowe oraz Instrukcje Pracy. Narz´dzia te umo˝liwiajà
organizacjom wykorzystanie zgromadzonych
danych CAD lub innych danych êród∏owych 3D do
przygotowania „lekkich”, interaktywnych wizualizacji i animacji 3D w celu otrzymania bardziej
efektywnej dokumentacji wspierajàcej ró˝ne
obszary biznesowe, uzyskujàc jednoczeÊnie
znaczàce oszcz´dnoÊci odnoÊnie kosztów i skrócenia potrzebnego czasu.

TECHNICZNA KOMUNIKACJA 3D DLA RÓ˚NYCH OBSZARÓW BIZNESOWYCH

Serwis, cz´Êci zamienne,
realizacja zamówieƒ

Zasoby ludzkie, szkolenia

Operacje, obs∏uga, wsparcie Klienta

Instrukcje wytwarzania
i monta˝u

Uzyskaj lepszà dokumentacj´ produktu i materia∏y szkoleniowe dziesi´ciokrotnie szybciej,
za po∏ow´ dotychczasowych kosztów
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BMW
Mercury Marine
Boeing
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US Army
Baekart
Winnebago

Modu∏ WorkInstruction jest pierwszym tego rodzaju zestawem narz´dzi
„out of the box” przeznaczonym do przygotowywania interaktywnych
Instrukcji Pracy, Kart Pracy, Instrukcji Monta˝u w wersji elektronicznej.
RapidWorkInstruction wykorzystuje dane bezpoÊrednio z systemu CAD
umo˝liwiajàc szybkie tworzenie list MBOM oraz list procesów. In˝ynierowie
produkcji mogà szybko stworzyç animacje 3D gwarantujàce, ˝e pracownicy wydzia∏ów monta˝owych, nawet w odleg∏ych lokalizacjach, b´dà
wiedzieli co robiç i jak to zrobiç - wizualne wyjaÊnienia w instrukcjach pracy
oszcz´dzajà czas i zwi´kszajà efektywnoÊç.

W celu zapewnienia wykonania prac szybko, poprawnie i bezpiecznie za ka˝dym razem, wiele typów
informacji mo˝e byç po∏àczonych ze sobà i dost´pnych w jednym Êrodowisku, wliczajàc rysunki CAD,
listy E-BOM i M-BOM, modele 3D, arkusze danych cz´Êci z biblioteki, informacje BHP, zdj´cia etc.

Modu∏ Manual przyspiesza tworzenie dokumentacji produktu poprzez
ponowne wykorzystanie istniejàcych danych CAD do przygotowania animacji 3D tak, by jasno przedstawiç z∏o˝one procedury mechaniczne, czego
rezultatem sà lepsze instrukcje obs∏ugi produktów za u∏amek konwencjonalnych kosztów. Instrukcje 3D wspierajà wizualny transfer wiedzy, minimalizujàc problemy t∏umaczenia, jak te˝ poprawiajàc zapami´tywanie informacji.
Przyspieszenie opracowania dokumentacji produktu mo˝liwe jest poprzez ∏atwe tworzenie interaktywnych treÊci, zarówno tekstowych, jak i jednoczeÊnie zwiàzanych z nimi animacji. Wizualny „KnowHow” w prosty sposób przedstawia z∏o˝onoÊç technicznych procedur.

Modu∏ Catalog tworzy cyfrowe, interaktywne i ilustrowane katalogi cz´Êci,
w których do zobrazowania skomplikowanych mechanicznych podzespo∏ów
wykorzystywane sà unikatowe widoki rozstrzelone 3D. Jego interaktywne
Êrodowisko 3D z zaawansowanà nawigacjà u∏atwia prac´ u˝ytkownikowi
i k∏adzie kres b∏´dom przy realizacji zamówieƒ i zakupów. Obni˝one sà
koszty przygotowania katalogu cz´Êci, dzi´ki ponownemu wykorzystaniu
istniejàcych danych CAD. Zwi´ksza si´ jakoÊç katalogu, co z kolei zmniejsza
iloÊç zapytaƒ zwiàzanych z obs∏ugà Klienta.
Interaktywne Êrodowisko RapidCatalog z zaawansowanà funkcjonalnoÊcià jest proste w nawigacji
i umo˝liwia ∏atwà identyfikacj´ cz´Êci zamiennych i zwiàzanych z nimi metadanymi. To eliminuje
kosztowne b∏´dy.

Modu∏ Learning stanowi po∏àczenie istniejàcych zasobów CAD z dokumentacjà szkoleniowà w celu przygotowania cyfrowych, interaktywnych
aplikacji szkoleniowych wykorzystujàcych animowane symulacje 3D. Tak
przygotowane materia∏y mogà byç u˝ywane jako samodzielne aplikacje lub
zintegrowane z istnieàcymi systemami do zarzàdzania szkoleniami (Learning Management Systems) zgodnymi z wymogami standardów SCORM. Badania dowodzà, ˝e uczenie si´ w sposób interaktywny poprawia zrozumienie, zdolnoÊç zapami´tywania oraz wydajnoÊç w miejscu pracy. Kosztuje
natomiast mniej ni˝ makiety produktów, symulacje fizyczne i inne aktywne
formy kszta∏cenia.

Szkolenie jest skuteczniejsze, gdy jest interaktywne i zawiera elementy wizualne! Z∏o˝one procedury
techniczne mo˝na wtedy ∏atwiej przekazaç. Osoby szkolone przechodzà przez symulowanà w interaktywnym Êrodowisku procedur´ obs∏ugi i sà oceniane na podstawie serii testów umiej´tnoÊci.

CECHY

WYMAGANIA

• Nie wymagana znajomoÊç programów 3D CAD

• ZgodnoÊç z SCORM; wspó∏praca z dowolnym LMS

• XP SP3 32bit, Windows 7 32/64bit

• Otwarte standardy ISO

• Dynamiczna aktualizacja zapewniajàca ∏atwe

• Internet Explorer 6.0 lub nowszy

• Lekki format do pracy przez sieç Web

uwzgl´dnienie zmian produktu w przygotowanych

• Ochrona w∏asnoÊci intelektualnej projektu

materia∏ach pomocniczych i szkoleniowych

• Integracja z istniejàcymi procesami pracy

• DirectX 9.0 lub grafika zgodna
z OpenGL

• Obs∏uga standardów ATA i S1000D

Cortona3D dostarcza oprogramowanie do wizualizacji w 3D wiedzy in˝ynierskiej w celu usprawnienia
komunikacji technicznej. Narz´dzia do przygotowywania dokumentacji firmy Cortona3D, wykorzystujàc
otwarte standardy, zapewniajà ekspertom w tej dziedzinie ogromne u∏atwienia przy tworzeniu Interaktywnej, animowanej dokumentacji 3D produktu. U˝ywajàc istniejàcych danych CAD mo˝na szybko przygotowaç instrukcje obs∏ugi, katalogi cz´Êci i interaktywne materia∏y szkoleniowe. Analizy wykorzystania
oprogramowania wykazujà trzykrotne skrócenie czasu przygotowania dokumentacji, redukcj´ kosztów
w porównaniu z konwencjonalnym procesem do 60% oraz zdecydowanà popraw´ jakoÊci. KorzyÊci te
docenili u˝ytkownicy oprogramowania, firmy takie, jak: Boeing, Ford, GE, Bosch, ESA i Airbus.
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