
3DEXPERIENCE FastTrack

EN SMIDIG ÖVERGÅNG TILL MOLNET
3DEXPERIENCE FastTrack garanterar en smidig övergång till en säker, molnbaserad plattform 
för effektivare samarbete och hantering av er produktdata. Tjänsten tillhandahålls av PLM 
Group, som hjälper ert företag att snabbt komma igång att börja arbeta med er nya moln- 
baserade PDM-lösning effektivt redan från dag ett.

FastTrack-tjänsten tar ungefär två veckors tid och inkluderar uppsättning av ett profesionellt, 
molnbaserat PDM. Tjänsten består av ett uppstartsmöte, ett digitalt lärprogram, ett antal 
lärtillfällen samt en slutlig kontroll så att hela teamet är på banan. Extra tillägg/anpassningar 
bestäms före, under eller efter tjänsten. Dessutom ingår gratis support till 3DEXPERIENCE- 
plattformen i ett år i avgiften. 

Tjänsten utförs i tre steg: 1) Förberedelse, 2) Utbildning, och 3) Genomförande och utveckling. 

Det snabbaste och enklaste sättet att börja arbeta med 3DEXPERIENCE



TRE STEG

STEG 1: FÖRBEREDELSE
För att komma igång bokar vi in några mötestider 
i er kalender. Vi planerar implementationen från 
start till slut, samt några möten för statusuppdat-
ering däremellan. Vi assisterar i er systemkonfig-
uration, ger samtliga i företaget inloggningsup-
pgifter, och sätter upp er 3DEXPERIENCE-miljö 
– med andra ord, vi gör allt klart för att ni med ett 
klick ska få tillgång till plattformen.

Vi introducerar också IFWE-communityn där ni kan 
engagera er och interagera med PLM Group och 
Dassault Systèmes.

STEG 2: UTBILDNING
Detta är steget då ni utbildas i de roller som ingår 
i paketet. Vi tillhandahåller ett digitalt lärprogram 
för 3DEXPERIENCE FastTrack. Genom kurserna 
får ni en uppfattning om grunderna i 3DEXPERI-
ENCE-plattformen; metodiken, användargränssnit-
tet och funktionerna. 

I slutet av varje avsnitt kör vi en uppföljnings-
session via Microsoft Teams. Dessa hålls av PLM 
Groups tekniska experter och syftet är att dis-
kutera kursens innehåll och ge svar på era frågor.  
De digitala kurserna som finns tillgängliga på 3DS 
Learning Space är följande:  
 
• Collaborative Business Innovator
• Collaborative Industry Innovator
• Collaborative Designer for SOLIDWORKS

STEG 3: GENOMFÖRANDE OCH UTVECKLING
Detta steg är indelat i separata delar. De är  
baserade på 3DEXPERIENCE roller och funktion-
er för arbete med SOLIDWORKS mot molnet och 
fil- och datahantering. Här går vi igenom den 
fördefinierade setupen i 3DEXPERIENCE och visar 
på hur metodiken kan appliceras på ert företag.  
Allt utförs digitalt genom Microsoft Teams.

Vi går bland annat igenom följande: 
• Hur man kopplar SOLIDWORKS properties som till 
exempel ytbehandling eller beskrivning till attribut 
på plattformen
• Hur man administrerar serienummer 
• Söka efter er data 
• Utforskar produktstrukturer
• Skapa och hantera konstruktionsuppgifter (tasks)
• Hur man hanterar åtkomst och rättigheter 
• Hur man sätter upp en gemensam arbetsyta
• Hur man använder PDM-funktionerna i 
SOLIDWORKS

VILL DU VETA MER? 
FastTrack-tjänsten erbjuds för 22.000 SEK och tar cirka två veckor 
att genomföra. Behöver du mer hjälp kan tjänsten tillhandahållas 
till ett timpris eller ett förslag anpassat efter dina behov. 

Besök www.plmgroup.se eller kontakta oss så hjälper vi dig.



OM 3DEXPERIENCE-PLATTFORMEN
3DEXPERIENCE är en molnbaserad plattform som innehåller applikationer för industrin, utvecklade av 
Dassault Systémes. Det är en enhetlig, användarvänlig PLM-lösning för alla företag och är ansluten till 
vårt främsta CAD verktyg – SOLIDWORKS. 

3DEXPERIENCE är ett fantastiskt verktyg för tillverkningsindustrin. Plattformen innehåller processtöd 
för företagets hela värdkedja och utnyttjat möjligheten att hålla hela företaget sammankopplad till en 
enda datakälla. Detta ger företag och människor möjligheten att arbeta innovativt på helt nya sätt.   

OM PLM GROUP
PLM Group är Nordens största återförsäljare av SOLIDWORKS med 6000 kunder inom produktutveck-
ling och tillverkning i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland och Island.

I 25 år har PLM Group hjälpt företag att utveckla innovativa produkter i högsta kvalitet – snabbt och 
effektivt. Sedan 2014 är vi dessutom återförsäljare av 3D-skrivare från flera av de ledande tillverkarna, 
som HP, Markforged och 3D Systems.


