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Verilerinizi daha verimli kullanın

Günümüzde, ürünlerin dataları şirketler için en 
önemli değerlerden biridir, çünkü bu bilgilerle 
alınan kararlar ürün güvenilirliği ve güvenliği, 
inovasyondaki hız, bütçeye göre zamanında 
teslimat vb. Dahil olmak üzere işinizi önemli 
ölçüde etkileyebilir.

İyi kararlar vermek ve kötü sonuçlardan 
kaçınmak için, dahil olan tüm kullanıcıların 
ihtiyaç duydukları her zaman güncel ürün 
bilgilerine erişebilmeleri önemlidir.

IntegralSoft Viewer, dahil olan farklı 
paydaşların yüksek düzeyde eğitime ihtiyaç 
duymadan kuruluşun sisteminde depolanan 
verilere kolayca erişmelerini sağlar.

IntegralSoft Viewer, farklı kullanıcıların veri 
aramak için daha az ve ana etkinlikleri için 
daha fazla zaman harcamasına olanak tanır.

Neden IntegralSoft Viewer?

Çoğu yazılım aracı, yüksek lisans maliyetleri, 
yoğun eğitim ihtiyacı veya bunları entegre 
etmek veya özelleştirmek için gereken süre 
nedeniyle bir kuruluşun çalışanlarının büyük bir 
kısmı tarafından erişilemez hale gelmektedir. 

IntegralSoft Viewer ile bir projede yer alan 
herkesi birbirine bağlayabilirsiniz, böylece 
her zaman güncel olan sistemde depolanan 
verilere hızla ve kolayca erişebilirler.

Genel Araç Özellikleri
Uyarlanabilir: IntegralSoft Viewer, verilerin 
seçilen özelliklerinde görülebilen ve 
aranabilenleri sınırlayan veya genişleten basit 
kontrollere sahiptir.

Tam veri erişimi: IntegralSoft Viewer ile ürün 
yapısına göz atabilir ve ilişkili belgeleri görün-
tüleyebilir ve indirebilirsiniz: 3D, PDF çizimler, 
diğer PDF belgeler.

Sistemden bağımsız: arka plan sistemleri, 
güncellemeler, veri geçişleri, değiştirmeler vb. 
İle kullanıcı etkinliğini kesintiye uğratmadan 
bağımsız olarak güncellenebilir.

Güvenli: IntegralSoft Viewer ile veriler, 
kullanıcının kayıt sisteminde atanmış olduğu 
güvenlik izinleriyle sınırlıdır, bu nedenle her 
zaman güvende olurlar.
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IntegralSoft Viewer Avantajları

Ürün verilerini kolaylıkla bağlanın:

• Keskin karar verme:  kurumsal sistemlerin 
geniş açıdan görüntülenmesi.

• Daha yüksek ürün kalitesi:  güncel 
bilgilerle kontrol edilen eylemler ve 
kararlar.

• Daha yüksek değer:  daha iyi adaptas-
yon için mevcut teknolojilerin daha fazla 
kullanıcıya yayılması.

Verileri yeni yollarla test edin:

• Sezgisel: eğitim gerektirmeyen modern, 
erişilebilir kullanıcı arayüzü.

• Role bazlı: birçok kaynaktan gelen verileri 
kullanıcı ihtiyaçlarına göre bağlamsal 
hale getirin.

• Hızlı değer elde etme: Planlara ve ilgili 
belgelere doğrudan erişim ile ürünleriniz 
için hızlı bir şekilde yapısal bir görselleştir-
me sistemi uygulayın.

PLM Verileriniz her zaman 
güncel ve ulaşılabilir
IntegralSoft Viewer, daha fazla şirket 
paydaşının birden fazla kayıt sisteminden 
gelen ürün verilerine erişmesini ve basit, rol 
tabanlı bir arayüzden bunlara ulaşmasını, 
düzenlemesini veya etkileşimde bulunmasını 
sağlayan bir çözümdür.

Kullanımı kolay yeni bir kullanıcı deneyimi ile 
IntegralSoft Viewer, kritik kararları almak için
en son ve en doğru son bilgilere erişmesi 
gereken, bir ürünün yaşam döngüsüyle 
ilgilenen herkes için idealdir.

Buna ek olarak, IntegralSoft Viewer yüksek 
sezgisel kullanıcı deneyimi sunarak doğrudan 
kurumsal sistemlerle entegre olabilir, 
ürün verilerinin doğruluğunu, güvenini ve 
uygunluğunu garanti eder.

PLM verilerinize basit ve
akıllı bir şekilde erişin

IntegralSoft Viewer yetenekleri, PTC 
Windchill’de barındırılan PLM verilerini yüksek 
oranda anlaşılabilir bir şekilde sunar.

PLM verilerini bu şekilde süzerek, ekipler, 
ürün yaşam döngüsünde yer alan her 
paydaşın kararlarınız için doğru bilgilerden 
yararlanmasını sağlayarak, ürün bilgisindeki 
değişikliklerle yönetilen tek gerçek kaynağa 
gerçek zamanlı olarak kolayca erişebilirler.
 


