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GAIN Collaboration

Prvek / Funkce View Office Professional

Prohlížení dokumentů ● ● ●

Výstup reportů ● ● ●

Funkce exportu pro
výměnu dat

Vytváření, zpracování a správa
dokumentů MS Office
a e-mailů

Správa
dokumentů NON-CAD

Správa statusů ● ●

Kopírování a revidování
dokumentů MS Office

Jobserver

Vytváření, zpracování a správa
dokumentů CAD

Kopírování a revidování
dokumentů CAD

Import a export
dokumentů CAD

Replikace poboček  1 ● ●

Zapojení a využití
funkcí workflow

Propojení s ERP 2 ● ●

Varianty GAIN Collaboration

Poradenství
Jaké jsou Vaše PDM cíle? Rádi Vám představíme řešení GAIN Collaboration, které
bude ideální pro Vaši firmu a které několikanásobně zvýší produktivitu Vašich
zaměstnanců.

Implementace / instalace
Implementace systému GAIN Collaboration probíhá poměrně rychle.
Nejdříve se s Vámi dohodneme na všech důležitých klíčových datech. A ještě
předtím, než se nainstaluje GAIN Collaboration na Vašich počítačích, projde
důležitými testovacími procesy s Vaším konkrétním zadáním PDM.

Převzetí dat
Dlouholeté zkušenosti našich specialistů, flexibilita systému GAIN Collaboration a
jeho nekryptická struktura ukládání dat Vám zajistí plynulé a bezchybné převzetí
Vašich stávajících dat.

Speciální řešení
GAIN Collaboration je již sám o sobě velice adaptabilní.
Pro všechna speciální řešení nad tento rámec jsou Vám k dispozici odborníci
GAIN Software a jeho systémových partnerů, kteří Vám rádi pomohou a poradí.

Školení
GAIN Collaboration se orientuje již léta na způsob práce uživatelů. Většinu funkcí
můžete provádět intuitivně. Školení pro uživatele trvá jen jeden den, školení pro
administrátory dva dny.

Podpora
GAIN Software rád pomůže se všemi otázkami, které se týkají systému
GAIN Collaboration, jeho přídavných modulů nebo rozhraní.
Jsme tu pro Vás: telefonicky, prostřednictvím vzdálené správy a přímo u Vás.

Služby GAIN

GAIN Software:
PDM stvořený z vášně

Více než 30 let je středobodem našeho zájmu Vaše produktivita a rentabilita ve
správě produktových dat. Nepřetržitou optimalizací výrobků jsme si za ta léta

vybudovali jméno. V současnosti pomáhá software GAIN čím dál více firmám po
celém světě dosahovat vyšší výnosnosti

PLM a jeho výhody
Každý výrobek má svůj životní cyklus: Počínaje
jeho vznikem přes růst, zrání až po jeho zánik
nebo odstavení. Životní cyklus je přitom
ovlivňován mnoha faktory. Jsou jimi například
náklady na vývoj, výdaje na výrobu nebo
montáž, spokojenost zákazníků nebo také
prodejní čísla.

Cílem každé dobré produktové politiky je
umožnit produktům pod možno dlouhý,
úspěšný „život“. Sáhne-li se po konceptech
PLM, vyžaduje se obecný odhad hodnoty na
úrovni managementu a jejich průniku celým
podnikem.

PDM a jeho výhody
Systém správy produktových dat (PDM)
spravuje a informuje v rámci celé firmy o všech
datech vznikajících v průběhu životního cyklu
výrobku a jejich procesu vzniku.
PDM – správně nasazený a zavedený – zvyšuje
produktivitu během vzniku, výroby a
konstrukce výrobků. Cílem PDM je
minimalizovat časy a náklady vývoje výrobku a
zároveň zvyšovat kvalitu vývoje výrobku

Správa produktových dat, dříve též Engineering
Data Management (EDM), je podstatou
životního cyklu výrobku

Jak osvětlíte s GAIN Collaboration svůj životní cyklus výrobků
Díky všeobsáhlému konceptu PLM můžete nejdříve analyzovat vývoj svých produktů na trhu a dále jej
ovlivňovat. PLM dokáže odpovědět na mnohé otázky ze „života“ výrobku:

• Jak vysoké jsou náklady na vývoj?    • Jak dlouho trvá výroba?
• Jakého odbytu zboží bylo zatím dosaženo?   • Od kdy vzrostly provozní náklady?
• Z jakého materiálu je nový náhradní díl?   • Jaké existují varianty materiálů?

Značná část těchto otázek najde své odpovědi v oblastech Konstrukce, Vývoj, Výroba nebo Oddělení
elektro. Všechna tato produktová data jsou v systému GAIN Collaboration sjednocena pod jednu střechu.

Více světla na Vašem životním cyklu výrobků
Zavedením GAIN Collaboration coby systému správy produktových dat (PDM) učiníte první podstatný
krok směrem k PLM: Shromáždíte produktová data z MCAD, ECAD, FEM a CAM pod jednou střechou a
umožníte tak jejich efektivní správu a analýzu.
Protože PDM od vzniku výrobku až po distribuci podporuje, spočívá zde – zejména pak pro malé a
středně velké podniky – největší tvorba hodnot v životním cyklu výrobku.

Dobře připraven na budoucnost PLM
Se systémem GAIN Collaboration budete dobře vybaveni na budoucí přání: Systém PDM nabízí všechna
rozhraní k napojení dalších důležitých systémových oblastí PLM jako zbožní hospodářství, systémy
Customer Relationship Management (CRM) a řízení výroby (CAM).

Návrh a projekt Konstrukce Výroba Distribuce a servis

CRM MCAD / ECAD / FEM CAM CRM

PDM GAIN Collaboration

ERP

PLM

Záblesky naděje PLM se systémem GAIN Collaboration

Tvorba hodnot PDM se systémem GAIN Collaboration

 ● ● ●

  ● ●

  ● ●

  ● ●

   ●

 ● ● ●

   ●

   ●

 ● ● ●
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Správa statusů
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Technologická platforma GAIN Collaboration

Integrovaná menu pro zajištění vyšší produktivity
Výsledek vyhledávání

Přístup k dokumentům přes adaptabilní
struktury složek

Okno záznamu zároveň pro Vaše
vyhledávání i k identifikaci Náhledy dokumentů

Projektové složky Podrobnější informace

Komfortní správa produktových dat
GAIN Collaboration spravuje produktová data (například dokumenty nebo
vlastnosti materiálu jako povrstvení nebo hmotnost), informace o zboží (např.
kusovníky nebo věcné znaky), informace o procesu vzniku dokumentů, ale i
soubory související s produktem jako grafiky, popisy produktů, schémata
údržby a elektrického zapojení.

Vaše možnosti a prvky:
péče o kmenová data o zboží • klasifikační systémy a lišty s věcnými znaky
• kusovníky • doklady o použití • změnový management
• správa revizí • řízení schvalovacích procesů
• katalog specifikací • předběžný náhled / vizualizace • zásobník / archiv
• neutrální formáty • záznam v historii • správa statusů / proces schvalování

Správa přístupu: Bezpečně a univerzálně
S GAIN Collaboration budete řídit bezpečný přístup k dokumentům nad rámec
oddělení či poboček. Prostřednictvím individuálních přístupových práv přitom
ochráníte svá data před neúmyslným či nepovoleným přístupem.

Vaše možnosti a prvky:
Check-In / Check-Out • uživatelská práva: skupiny a pravidla • šifrovaný přenos
dat • bezpečný přístup z kteréhokoliv místa na světě

Vaše napojení na budoucnost:
Rozhraní GAIN Collaboration
Rozhraní CAD   V systému GAIN Collaboration můžete paralelně využívat různé systémy CAD.
GAIN Collaboration je otevřený pro AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor, SolidWorks,
BRICSCAD, ZWCAD atd. Mnoho funkcí PDM je Vám k dispozici prostřednictvím integrovaného menu
GAIN Collaboration přímo ve Vaší aplikaci CAD.

Rozhraní CAM   Komplexní integrace též v oblasti CAM: Uživatelé CAM mohou
pracovat ve svém prostředí jako obvykle a přitom využívat výhod systému GAIN Collaboration.
Rozhraní s InventorCAM a SolidCAM nabízejí mimo jiné automatické pořizování projektových
informací, referencí a NC dat.

Programovací rozhraní API   Otevřené pro PLM: Prostřednictvím programovacího rozhraní
GAIN Collaboration (API) na základě C-Sharp (C#) můžete mít z dostupných systémů přístup k
systému GAIN Collaboration a spouštět akce. Spojíte tak například své PDM se svým systémem
správy dokumentů (DMS) nebo systémem ERP. Kromě toho provedete prostřednictvím API
integraci individuálních workflow

Programovací rozhraní ERP   GAIN Collaboration nabízí mnoho možností propojení se systémem
ERP. Potom jsou Vám k dispozici všechny možnosti: Od standardizovaného předání zboží ve
formátu Excel nebo XML předáním kusovníků až po komplexní, na workflow orientované předání
pomocí výměnných tabulek s datovými záznamy včetně sladění jejich vlastností.

Rozhraní Microsoft Office   S dokumenty MS Office začleněnými do GAIN Collaboration budete
produktivnější, budete postupovat rychleji a mít přehled. Například o přiřazení dokumentů Office
k projektům nebo Vaší osobní struktuře složek.

Rozhraní Microsoft Outlook   Vedle vlastní, integrované služby poskytování rychlých zpráv
spravujete také e-maily, přílohy e-mailů a kontakty z MS Outlook přímo v systému
GAIN Collaboration.

Naprosto automaticky produktivnější
Uspořit čas a zvýšit navíc svou produktivitu můžete tím, že zautomatizujete
rutinní úkoly.

Vaše možnosti a prvky:
vytváření neutrálních formátů • aktualizace dokumentů • konfigurovatelné
tiskové výstupy dokumentů

Sympaticky přizpůsobivý
GAIN Collaboration je maximálně přizpůsobivý. Svá přání nakonfigurujete
jednoduše a rychle pomocí grafických nástrojů v přehledných dialogových oknech.
Všechny úpravy zůstávají při updatech zachovány.

Vaše možnosti a prvky:
individuální uživatelské rozhraní • flexibilní číslicový generátor • unifikační
regulátory • adaptabilní rozhraní • definovatelná systémová nastavení
• změnový management • grafický editor databází • flexibilní doladění vlastností
• adaptabilní průběhy procesů • regulátory pro vkládání dokumentů
• definovatelné přechody statusů

Spolupráce zaměřená na projekt
GAIN Collaboration usnadňuje, zpřehledňuje a urychluje
spolupráci zaměřenou na projekty. Zorganizujte své
pracovní místo přesně podle projektu a vyměňujte si s
ostatními členy týmu informace rychle a jednoduše.

Vaše možnosti a prvky:
struktura složek: privátní, veřejná a/nebo podle projektů
• spolupráce mezi odděleními • rychlé předávání zpráv
• rychlá příprava dokumentů • spolupráce mezi pobočkami
• vícejazyčná spolupráce • adaptabilní projektová struktura

Flexibilní správa workflow
Na akci nezávislým zadáváním statusů a práv řídíte
schvalování dokumentů zcela podle Vašich firemních
standardů.
GAIN Collaboration se přitom zcela přizpůsobí
požadavkům a procesům Vaší firmy.

Vaše možnosti a prvky:
správa statusů • nakonfigurovatelný schvalovací proces
• workflow editor s možností individuálních úprav

Vyhledávání dokumentů a zachování přehlednosti
S GAIN Collaboration najdete rychle a jednoduše dokument, který Vás
posune dopředu. Pomohou Vám s tím výkonné funkce filtrování a vyhledávání.

Vaše možnosti a prvky:
vyhledávací maska je zároveň zadávací maskou • vyhledávání podle různých
parametrů • celá řada specifických možností vyhledávání • zadání vyhledávání
s možností uložení • vyhledávací složka, též přenosná

Grafický workflow editor s GAIN Collaboration

       Jednoduše
Jednoduše produktivnější
GAIN Collaboration zjednodušuje PDM. Již ve fázi
vývoje pamatuje GAIN Collaboration na způsob
práce uživatele. Přitom nám nejvíce leží na srdci
Vaše přání a Vaše radost z práce

Jednoduše PDM:
• snadná instalace a implementace
• bezpečný, rychlý proces přijetí a migrace dat
• uspořádané, přehledné uživatelské rozhraní
• import prostřednictvím operace Drag and Drop
• individuální struktura složek a projektů
• konfigurace systému na grafickém rozhraní
• hluboká integrace CAD, CAM a MS-Office
• volné klasifikační systémy
• krátké dráhy při posunu myší
• pohodlná, intuitivní práce
• graficky podporovaná adaptace databáze
• grafická konfigurační menu

       Flexibilní
Pro Vás jak stvořené
Dáváte přednost oblekům na míru před zbožím z
konfekce? Nu prosím: GAIN Collaboration se
přizpůsobí Vašim osobním libůstkám.
A standardům Vaší firmy.
Rychle a jednoduše. Graficky a intuitivně.

Jednoduše flexibilní:
• editor pro individuální sestavování workflow
• adaptabilní uživatelské rozhraní
• konfigurovatelný číslicový generátor
• nastavitelné statusy, regulátory aj.
• individuální propojení s jinými systémy
 (například ERP díky flexibilnímu rozhraní API)
• vícejazyčný díky Unicode a slovníku
• začlenění individuálních funkcí díky API

       Bezpečný
Co je dobré vědět …
PDM - znamená spolupráci, přístup k datům a přenosy dat.
Zaměstnanců a mezi zaměstnanci. Mezi odděleními a
pobočkami. A při dodržení standardů Vaší firmy.
S GAIN Collaboration je jednoduše postaráno
o Vaši bezpečnost

Jednoduše bezpečný:
• moderní, pokrokový a osvědčený technologický základ
 pro bezpečné investice
• otevřený archiv konformní s Windows,
 a přesto neodhalitelný
• archiv je při výpadku systému či počítačové sítě dostupný
 i bez GAIN Collaboration (pro administrátory)
• adaptabilní přístupy a procesy schvalování
• šifrovaný přenos dat
• správa revizí podle DIN EN 9001

GAIN Collaboration:
Nezávislost ve správě produktových dat.
A s ní kvalitní PLM.
GAIN Collaboration je Vaše nadsektorová platforma pro všechny informace o firemních
produktech a jejich procesech vzniku. Správa produktových dat se systémem GAIN
Collaboration zkrátí Vaši dobu na konstrukční práce a vnese pořádek a jistotu díky
inteligentně síťově propojeným firemním údajům. Každý den dosáhnete produktivity,
zajistíte vysokou kvalitu v celém procesu organizace a ušetříte drahocenný čas a zdroje.

Díky systému GAIN Collaboration budete mít větší radost z práce a bude nastolena cesta
k všeobsáhlé správě dat o životním cyklu výrobků (PLM).
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Komfortní správa produktových dat
GAIN Collaboration spravuje produktová data (například dokumenty nebo
vlastnosti materiálu jako povrstvení nebo hmotnost), informace o zboží (např.
kusovníky nebo věcné znaky), informace o procesu vzniku dokumentů, ale i
soubory související s produktem jako grafiky, popisy produktů, schémata
údržby a elektrického zapojení.

Vaše možnosti a prvky:
péče o kmenová data o zboží • klasifikační systémy a lišty s věcnými znaky
• kusovníky • doklady o použití • změnový management
• správa revizí • řízení schvalovacích procesů
• katalog specifikací • předběžný náhled / vizualizace • zásobník / archiv
• neutrální formáty • záznam v historii • správa statusů / proces schvalování

Správa přístupu: Bezpečně a univerzálně
S GAIN Collaboration budete řídit bezpečný přístup k dokumentům nad rámec
oddělení či poboček. Prostřednictvím individuálních přístupových práv přitom
ochráníte svá data před neúmyslným či nepovoleným přístupem.

Vaše možnosti a prvky:
Check-In / Check-Out • uživatelská práva: skupiny a pravidla • šifrovaný přenos
dat • bezpečný přístup z kteréhokoliv místa na světě

Vaše napojení na budoucnost:
Rozhraní GAIN Collaboration
Rozhraní CAD   V systému GAIN Collaboration můžete paralelně využívat různé systémy CAD.
GAIN Collaboration je otevřený pro AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor, SolidWorks,
BRICSCAD, ZWCAD atd. Mnoho funkcí PDM je Vám k dispozici prostřednictvím integrovaného menu
GAIN Collaboration přímo ve Vaší aplikaci CAD.

Rozhraní CAM   Komplexní integrace též v oblasti CAM: Uživatelé CAM mohou
pracovat ve svém prostředí jako obvykle a přitom využívat výhod systému GAIN Collaboration.
Rozhraní s InventorCAM a SolidCAM nabízejí mimo jiné automatické pořizování projektových
informací, referencí a NC dat.

Programovací rozhraní API   Otevřené pro PLM: Prostřednictvím programovacího rozhraní
GAIN Collaboration (API) na základě C-Sharp (C#) můžete mít z dostupných systémů přístup k
systému GAIN Collaboration a spouštět akce. Spojíte tak například své PDM se svým systémem
správy dokumentů (DMS) nebo systémem ERP. Kromě toho provedete prostřednictvím API
integraci individuálních workflow

Programovací rozhraní ERP   GAIN Collaboration nabízí mnoho možností propojení se systémem
ERP. Potom jsou Vám k dispozici všechny možnosti: Od standardizovaného předání zboží ve
formátu Excel nebo XML předáním kusovníků až po komplexní, na workflow orientované předání
pomocí výměnných tabulek s datovými záznamy včetně sladění jejich vlastností.

Rozhraní Microsoft Office   S dokumenty MS Office začleněnými do GAIN Collaboration budete
produktivnější, budete postupovat rychleji a mít přehled. Například o přiřazení dokumentů Office
k projektům nebo Vaší osobní struktuře složek.

Rozhraní Microsoft Outlook   Vedle vlastní, integrované služby poskytování rychlých zpráv
spravujete také e-maily, přílohy e-mailů a kontakty z MS Outlook přímo v systému
GAIN Collaboration.

Naprosto automaticky produktivnější
Uspořit čas a zvýšit navíc svou produktivitu můžete tím, že zautomatizujete
rutinní úkoly.

Vaše možnosti a prvky:
vytváření neutrálních formátů • aktualizace dokumentů • konfigurovatelné
tiskové výstupy dokumentů

Sympaticky přizpůsobivý
GAIN Collaboration je maximálně přizpůsobivý. Svá přání nakonfigurujete
jednoduše a rychle pomocí grafických nástrojů v přehledných dialogových oknech.
Všechny úpravy zůstávají při updatech zachovány.

Vaše možnosti a prvky:
individuální uživatelské rozhraní • flexibilní číslicový generátor • unifikační
regulátory • adaptabilní rozhraní • definovatelná systémová nastavení
• změnový management • grafický editor databází • flexibilní doladění vlastností
• adaptabilní průběhy procesů • regulátory pro vkládání dokumentů
• definovatelné přechody statusů

Spolupráce zaměřená na projekt
GAIN Collaboration usnadňuje, zpřehledňuje a urychluje
spolupráci zaměřenou na projekty. Zorganizujte své
pracovní místo přesně podle projektu a vyměňujte si s
ostatními členy týmu informace rychle a jednoduše.

Vaše možnosti a prvky:
struktura složek: privátní, veřejná a/nebo podle projektů
• spolupráce mezi odděleními • rychlé předávání zpráv
• rychlá příprava dokumentů • spolupráce mezi pobočkami
• vícejazyčná spolupráce • adaptabilní projektová struktura

Flexibilní správa workflow
Na akci nezávislým zadáváním statusů a práv řídíte
schvalování dokumentů zcela podle Vašich firemních
standardů.
GAIN Collaboration se přitom zcela přizpůsobí
požadavkům a procesům Vaší firmy.

Vaše možnosti a prvky:
správa statusů • nakonfigurovatelný schvalovací proces
• workflow editor s možností individuálních úprav

Vyhledávání dokumentů a zachování přehlednosti
S GAIN Collaboration najdete rychle a jednoduše dokument, který Vás
posune dopředu. Pomohou Vám s tím výkonné funkce filtrování a vyhledávání.

Vaše možnosti a prvky:
vyhledávací maska je zároveň zadávací maskou • vyhledávání podle různých
parametrů • celá řada specifických možností vyhledávání • zadání vyhledávání
s možností uložení • vyhledávací složka, též přenosná

Grafický workflow editor s GAIN Collaboration

       Jednoduše
Jednoduše produktivnější
GAIN Collaboration zjednodušuje PDM. Již ve fázi
vývoje pamatuje GAIN Collaboration na způsob
práce uživatele. Přitom nám nejvíce leží na srdci
Vaše přání a Vaše radost z práce

Jednoduše PDM:
• snadná instalace a implementace
• bezpečný, rychlý proces přijetí a migrace dat
• uspořádané, přehledné uživatelské rozhraní
• import prostřednictvím operace Drag and Drop
• individuální struktura složek a projektů
• konfigurace systému na grafickém rozhraní
• hluboká integrace CAD, CAM a MS-Office
• volné klasifikační systémy
• krátké dráhy při posunu myší
• pohodlná, intuitivní práce
• graficky podporovaná adaptace databáze
• grafická konfigurační menu

       Flexibilní
Pro Vás jak stvořené
Dáváte přednost oblekům na míru před zbožím z
konfekce? Nu prosím: GAIN Collaboration se
přizpůsobí Vašim osobním libůstkám.
A standardům Vaší firmy.
Rychle a jednoduše. Graficky a intuitivně.

Jednoduše flexibilní:
• editor pro individuální sestavování workflow
• adaptabilní uživatelské rozhraní
• konfigurovatelný číslicový generátor
• nastavitelné statusy, regulátory aj.
• individuální propojení s jinými systémy
 (například ERP díky flexibilnímu rozhraní API)
• vícejazyčný díky Unicode a slovníku
• začlenění individuálních funkcí díky API

       Bezpečný
Co je dobré vědět …
PDM - znamená spolupráci, přístup k datům a přenosy dat.
Zaměstnanců a mezi zaměstnanci. Mezi odděleními a
pobočkami. A při dodržení standardů Vaší firmy.
S GAIN Collaboration je jednoduše postaráno
o Vaši bezpečnost

Jednoduše bezpečný:
• moderní, pokrokový a osvědčený technologický základ
 pro bezpečné investice
• otevřený archiv konformní s Windows,
 a přesto neodhalitelný
• archiv je při výpadku systému či počítačové sítě dostupný
 i bez GAIN Collaboration (pro administrátory)
• adaptabilní přístupy a procesy schvalování
• šifrovaný přenos dat
• správa revizí podle DIN EN 9001

GAIN Collaboration:
Nezávislost ve správě produktových dat.
A s ní kvalitní PLM.
GAIN Collaboration je Vaše nadsektorová platforma pro všechny informace o firemních
produktech a jejich procesech vzniku. Správa produktových dat se systémem GAIN
Collaboration zkrátí Vaši dobu na konstrukční práce a vnese pořádek a jistotu díky
inteligentně síťově propojeným firemním údajům. Každý den dosáhnete produktivity,
zajistíte vysokou kvalitu v celém procesu organizace a ušetříte drahocenný čas a zdroje.

Díky systému GAIN Collaboration budete mít větší radost z práce a bude nastolena cesta
k všeobsáhlé správě dat o životním cyklu výrobků (PLM).
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Jak vytvoříte vlastní nezávislosti PDM?
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GAIN Collaboration

Prvek / Funkce View Office Professional

Prohlížení dokumentů ● ● ●

Výstup reportů ● ● ●

Funkce exportu pro
výměnu dat

Vytváření, zpracování a správa
dokumentů MS Office
a e-mailů

Správa
dokumentů NON-CAD

Správa statusů ● ●

Kopírování a revidování
dokumentů MS Office

Jobserver

Vytváření, zpracování a správa
dokumentů CAD

Kopírování a revidování
dokumentů CAD

Import a export
dokumentů CAD

Replikace poboček  1 ● ●

Zapojení a využití
funkcí workflow

Propojení s ERP 2 ● ●

Varianty GAIN Collaboration

Poradenství
Jaké jsou Vaše PDM cíle? Rádi Vám představíme řešení GAIN Collaboration, které
bude ideální pro Vaši firmu a které několikanásobně zvýší produktivitu Vašich
zaměstnanců.

Implementace / instalace
Implementace systému GAIN Collaboration probíhá poměrně rychle.
Nejdříve se s Vámi dohodneme na všech důležitých klíčových datech. A ještě
předtím, než se nainstaluje GAIN Collaboration na Vašich počítačích, projde
důležitými testovacími procesy s Vaším konkrétním zadáním PDM.

Převzetí dat
Dlouholeté zkušenosti našich specialistů, flexibilita systému GAIN Collaboration a
jeho nekryptická struktura ukládání dat Vám zajistí plynulé a bezchybné převzetí
Vašich stávajících dat.

Speciální řešení
GAIN Collaboration je již sám o sobě velice adaptabilní.
Pro všechna speciální řešení nad tento rámec jsou Vám k dispozici odborníci
GAIN Software a jeho systémových partnerů, kteří Vám rádi pomohou a poradí.

Školení
GAIN Collaboration se orientuje již léta na způsob práce uživatelů. Většinu funkcí
můžete provádět intuitivně. Školení pro uživatele trvá jen jeden den, školení pro
administrátory dva dny.

Podpora
GAIN Software rád pomůže se všemi otázkami, které se týkají systému
GAIN Collaboration, jeho přídavných modulů nebo rozhraní.
Jsme tu pro Vás: telefonicky, prostřednictvím vzdálené správy a přímo u Vás.

Služby GAIN

GAIN Software:
PDM stvořený z vášně

Více než 30 let je středobodem našeho zájmu Vaše produktivita a rentabilita ve
správě produktových dat. Nepřetržitou optimalizací výrobků jsme si za ta léta

vybudovali jméno. V současnosti pomáhá software GAIN čím dál více firmám po
celém světě dosahovat vyšší výnosnosti

PLM a jeho výhody
Každý výrobek má svůj životní cyklus: Počínaje
jeho vznikem přes růst, zrání až po jeho zánik
nebo odstavení. Životní cyklus je přitom
ovlivňován mnoha faktory. Jsou jimi například
náklady na vývoj, výdaje na výrobu nebo
montáž, spokojenost zákazníků nebo také
prodejní čísla.

Cílem každé dobré produktové politiky je
umožnit produktům pod možno dlouhý,
úspěšný „život“. Sáhne-li se po konceptech
PLM, vyžaduje se obecný odhad hodnoty na
úrovni managementu a jejich průniku celým
podnikem.

PDM a jeho výhody
Systém správy produktových dat (PDM)
spravuje a informuje v rámci celé firmy o všech
datech vznikajících v průběhu životního cyklu
výrobku a jejich procesu vzniku.
PDM – správně nasazený a zavedený – zvyšuje
produktivitu během vzniku, výroby a
konstrukce výrobků. Cílem PDM je
minimalizovat časy a náklady vývoje výrobku a
zároveň zvyšovat kvalitu vývoje výrobku

Správa produktových dat, dříve též Engineering
Data Management (EDM), je podstatou
životního cyklu výrobku

Jak osvětlíte s GAIN Collaboration svůj životní cyklus výrobků
Díky všeobsáhlému konceptu PLM můžete nejdříve analyzovat vývoj svých produktů na trhu a dále jej
ovlivňovat. PLM dokáže odpovědět na mnohé otázky ze „života“ výrobku:

• Jak vysoké jsou náklady na vývoj?    • Jak dlouho trvá výroba?
• Jakého odbytu zboží bylo zatím dosaženo?   • Od kdy vzrostly provozní náklady?
• Z jakého materiálu je nový náhradní díl?   • Jaké existují varianty materiálů?

Značná část těchto otázek najde své odpovědi v oblastech Konstrukce, Vývoj, Výroba nebo Oddělení
elektro. Všechna tato produktová data jsou v systému GAIN Collaboration sjednocena pod jednu střechu.

Více světla na Vašem životním cyklu výrobků
Zavedením GAIN Collaboration coby systému správy produktových dat (PDM) učiníte první podstatný
krok směrem k PLM: Shromáždíte produktová data z MCAD, ECAD, FEM a CAM pod jednou střechou a
umožníte tak jejich efektivní správu a analýzu.
Protože PDM od vzniku výrobku až po distribuci podporuje, spočívá zde – zejména pak pro malé a
středně velké podniky – největší tvorba hodnot v životním cyklu výrobku.

Dobře připraven na budoucnost PLM
Se systémem GAIN Collaboration budete dobře vybaveni na budoucí přání: Systém PDM nabízí všechna
rozhraní k napojení dalších důležitých systémových oblastí PLM jako zbožní hospodářství, systémy
Customer Relationship Management (CRM) a řízení výroby (CAM).

Návrh a projekt Konstrukce Výroba Distribuce a servis

CRM MCAD / ECAD / FEM CAM CRM

PDM GAIN Collaboration

ERP

PLM

Záblesky naděje PLM se systémem GAIN Collaboration

Tvorba hodnot PDM se systémem GAIN Collaboration

 ● ● ●

  ● ●

  ● ●

  ● ●

   ●

 ● ● ●

   ●

   ●

 ● ● ●
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Varianty GAIN Collaboration

Poradenství
Jaké jsou Vaše PDM cíle? Rádi Vám představíme řešení GAIN Collaboration, které
bude ideální pro Vaši firmu a které několikanásobně zvýší produktivitu Vašich
zaměstnanců.

Implementace / instalace
Implementace systému GAIN Collaboration probíhá poměrně rychle.
Nejdříve se s Vámi dohodneme na všech důležitých klíčových datech. A ještě
předtím, než se nainstaluje GAIN Collaboration na Vašich počítačích, projde
důležitými testovacími procesy s Vaším konkrétním zadáním PDM.

Převzetí dat
Dlouholeté zkušenosti našich specialistů, flexibilita systému GAIN Collaboration a
jeho nekryptická struktura ukládání dat Vám zajistí plynulé a bezchybné převzetí
Vašich stávajících dat.

Speciální řešení
GAIN Collaboration je již sám o sobě velice adaptabilní.
Pro všechna speciální řešení nad tento rámec jsou Vám k dispozici odborníci
GAIN Software a jeho systémových partnerů, kteří Vám rádi pomohou a poradí.

Školení
GAIN Collaboration se orientuje již léta na způsob práce uživatelů. Většinu funkcí
můžete provádět intuitivně. Školení pro uživatele trvá jen jeden den, školení pro
administrátory dva dny.

Podpora
GAIN Software rád pomůže se všemi otázkami, které se týkají systému
GAIN Collaboration, jeho přídavných modulů nebo rozhraní.
Jsme tu pro Vás: telefonicky, prostřednictvím vzdálené správy a přímo u Vás.

Služby GAIN

GAIN Software:
PDM stvořený z vášně

Více než 30 let je středobodem našeho zájmu Vaše produktivita a rentabilita ve
správě produktových dat. Nepřetržitou optimalizací výrobků jsme si za ta léta

vybudovali jméno. V současnosti pomáhá software GAIN čím dál více firmám po
celém světě dosahovat vyšší výnosnosti

PLM a jeho výhody
Každý výrobek má svůj životní cyklus: Počínaje
jeho vznikem přes růst, zrání až po jeho zánik
nebo odstavení. Životní cyklus je přitom
ovlivňován mnoha faktory. Jsou jimi například
náklady na vývoj, výdaje na výrobu nebo
montáž, spokojenost zákazníků nebo také
prodejní čísla.

Cílem každé dobré produktové politiky je
umožnit produktům pod možno dlouhý,
úspěšný „život“. Sáhne-li se po konceptech
PLM, vyžaduje se obecný odhad hodnoty na
úrovni managementu a jejich průniku celým
podnikem.

PDM a jeho výhody
Systém správy produktových dat (PDM)
spravuje a informuje v rámci celé firmy o všech
datech vznikajících v průběhu životního cyklu
výrobku a jejich procesu vzniku.
PDM – správně nasazený a zavedený – zvyšuje
produktivitu během vzniku, výroby a
konstrukce výrobků. Cílem PDM je
minimalizovat časy a náklady vývoje výrobku a
zároveň zvyšovat kvalitu vývoje výrobku

Správa produktových dat, dříve též Engineering
Data Management (EDM), je podstatou
životního cyklu výrobku

Jak osvětlíte s GAIN Collaboration svůj životní cyklus výrobků
Díky všeobsáhlému konceptu PLM můžete nejdříve analyzovat vývoj svých produktů na trhu a dále jej
ovlivňovat. PLM dokáže odpovědět na mnohé otázky ze „života“ výrobku:

• Jak vysoké jsou náklady na vývoj?    • Jak dlouho trvá výroba?
• Jakého odbytu zboží bylo zatím dosaženo?   • Od kdy vzrostly provozní náklady?
• Z jakého materiálu je nový náhradní díl?   • Jaké existují varianty materiálů?

Značná část těchto otázek najde své odpovědi v oblastech Konstrukce, Vývoj, Výroba nebo Oddělení
elektro. Všechna tato produktová data jsou v systému GAIN Collaboration sjednocena pod jednu střechu.

Více světla na Vašem životním cyklu výrobků
Zavedením GAIN Collaboration coby systému správy produktových dat (PDM) učiníte první podstatný
krok směrem k PLM: Shromáždíte produktová data z MCAD, ECAD, FEM a CAM pod jednou střechou a
umožníte tak jejich efektivní správu a analýzu.
Protože PDM od vzniku výrobku až po distribuci podporuje, spočívá zde – zejména pak pro malé a
středně velké podniky – největší tvorba hodnot v životním cyklu výrobku.

Dobře připraven na budoucnost PLM
Se systémem GAIN Collaboration budete dobře vybaveni na budoucí přání: Systém PDM nabízí všechna
rozhraní k napojení dalších důležitých systémových oblastí PLM jako zbožní hospodářství, systémy
Customer Relationship Management (CRM) a řízení výroby (CAM).

Návrh a projekt Konstrukce Výroba Distribuce a servis

CRM MCAD / ECAD / FEM CAM CRM

PDM GAIN Collaboration

ERP

PLM

Záblesky naděje PLM se systémem GAIN Collaboration

Tvorba hodnot PDM se systémem GAIN Collaboration

 ● ● ●

  ● ●

  ● ●

  ● ●

   ●

 ● ● ●

   ●

   ●

 ● ● ●


