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GAIN Collaboration

Cecha / funkcja View Office Professional

Przeglądanie dokumentów ● ● ●

Wydawanie raportów ● ● ●

Funkcje eksportowania w
celach wymiany danych

Tworzenie, edycja i zarządzanie
dokumentami MS Office oraz
wiadomościami e-mail

Zarządzanie
dokumentami NON-CAD

Zarządzanie statusem ● ●

Kopiowanie i rewizja
dokumentów MS Office

Serwer roboczy

Tworzenie, edycja i zarządzanie
dokumentami CAD

Kopiowanie i rewizja
dokumentów CAD

Import i eksport
dokumentów CAD

Replikacja lokalizacji 1 ● ●

Włączenie i wykorzystywanie
własnych funkcji Workflow

Połączenia ERP 2 ● ●

Warianty GAIN Collaboration

Doradztwo
Jakie są Państwa cele stawiane PDM? Chętnie zaprezentujemy Państwu
rozwiązania GAIN Collaboration, które pasować będą do Państwa
przedsiębiorstwa oraz zwiększą kilkukrotnie produktywność Państwa
pracowników.

Wdrożenie / instalacja
GAIN Collaboration można wdrożyć porównywalnie szybko.
Najpierw ustalimy z Państwem wszelkie istotne dane kluczowe. I jeszcze zanim
GAIN Collaboration zostanie zainstalowane na Państwa komputerach, przejdzie
ważne testy z konkretnymi, podanymi przez Państwa wytycznymi PDM.

Przejmowanie danych
Długoletnie doświadczenie naszych specjalistów, elastyczność
GAIN Collaboration i jego struktura magazynowania danych nie zawierająca
danych zaszyfrowanych, zapewnią Państwu błyskawiczne i prawidłowe przejęcie
Państwa głównych danych.

Rozwiązania szczególne
GAIN Collaboration jest fabrycznie niezwykle elastyczny na wszelkie
dopasowania.
W zakresie wszelkich rozwiązań szczególnych, chętnie udzielą Państwu
doradztwa, eksperci oprogramowania GAIN i jego partnerów systemowych.

Szkolenie
GAIN Collaboration od wszech czasów jest silnie zorientowane na zachowanie
użytkownika. Większość funkcji można wykonywać intuicyjnie. Szkolenie dla
użytkowników trwa jeden dzień, dla administratorów dwa dni.

Wsparcie
Oprogramowanie GAIN chętnie wesprze Państwa w zakresie wszelkich pytań
dotyczących GAIN Collaboration, modułów dodatkowych lub interfejsów.
Jesteśmy dostępni dla Państwa: telefonicznie, w ramach konserwacji zdalnej lub
na miejscu

Usługi GAIN

GAIN Software:
PDM z zamiłowania

Od ponad 30 lat angażujemy się w produktywność i opłacalność Państwa
zarządzania danymi produktu. Dzięki stałej optymalizacji produktów, zyskaliśmy

przez lata dobrą renomę.
Dzisiaj oprogramowanie GAIN wspiera na całym świecie co raz więcej

przedsiębiorstw w zakresie ich rentowności..

PLM i jego zalety
Każdy produkt posiada swój Lifecycle: Od
powstania, poprzez jego rozwój, dojrzałość, aż
po spadek lub jego wycofanie.
Na cykl życia wpływa wiele czynników.
Przykładowo przez koszty rozwoju, nakłady
produkcyjne lub montażowe, zadowolenie
klienta lub liczby dystrybucji.

Celem wszystkich, dobrych polityk
produktowych jest umożliwienie produktom jak
najdłuższego, opartego na sukcesach „życia“.
Koncepcje PLM uznawane są zasadniczo na
poziomie zarządzania i ich przenikania przez
całe przedsiębiorstwo.

PDM i jego zalety
System zarządzania danymi produktu (PDM)
zarządza i informuje na poziomie całego
przedsiębiorstwa o wszelkich danych, mających
miejsce w czasie cyklu życiowego produktu i o
procesie powstania tego produktu.
PDM - prawidłowo skonstruowany i wdrożony -
zwiększa produktywność podczas powstawania,
wykonywania i konstrukcji produktów. Celem
PDM jest zmniejszenie czasu i kosztów rozwoju
produktu oraz równoczesne zwiększenie jakości
tego rozwoju.

Zarządzanie danymi produktu, dawniej zwane
Engineering Data Management (EDM), stanowi
fundament Product Lifecycle.

Jak dzięki GAIN Collaboration, podkreślicie Państwo cykl życia produktów
Dzięki całkowicie kompleksowej koncepcji PLM możecie Państwo najpierw analizować rozwój swoich
produktów na rynku, a następnie wpływać na nie. PLM może udzielić odpowiedzi na wiele pytań z
zakresu „życia“ produktu:

• Jak wysokie są koszty rozwoju?     • Jak długo trwa produkcja?
• Jaki zbyt został do tej pory osiągnięty?    • Od kiedy wzrosły koszty dystrybucji?
• Z jakiego materiału wykonano nową część zamienną? • Jakie warianty materiału są dostępne?

Duża część tych pytań znajduje swoje odpowiedzi w obszarach konstrukcji, rozwoju, wykańczania lub
dziale elektrycznym. Wszystkie dane produktu zostały zgromadzone w GAIN Collaboration w jednym
miejscu.

Więcej światła na Państwa Product Lifecycle
Poprzez wprowadzenie GAIN Collaboration, jako systemu zarządzania danymi produktu (PDM), zrobicie
Państwo pierwszy krok w kierunku PLM: Połączycie Państwo dane produktu z MCAD, ECAD, FEM i CAM
w jednym miejscu oraz umożliwicie, dzięki temu ich efektywne zarządzanie i analizowanie.
Z tego względu, iż PDM wspiera od momentu powstania produktu, aż do jego dystrybucji, stanowi to - w
szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw - największą wartość dodatnią w cyklu życiowym
produktu

Dobre przygotowanie do przyszłości z PLM
Z GAIN Collaboration jesteście Państwo doskonale wyposażenie na przyszłe życzenia: System PDM
oferuje wszelkie interfejsy do połączenia dalszych, istotnych dla PLM obszarów systemowych, jak
gospodarowanie towarem, systemy Customer Relationship Management (CRM) oraz sterowanie
produkcją (CAM).

Projekt i planowanie Konstrukcja Produkcja Dystrybucja i serwis

CRM MCAD / ECAD / FEM CAM CRM

PDM GAIN Collaboration

ERP

PLM

Szczęśliwe chwile PDM z GAIN Collaboration

Tworzenie wartości PDM wraz z GAIN Collaboration
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Wszystko w garści: W tak przyjemny sposób wspiera Państwa GAIN Collaboration

Zarządzanie statusem

WPF/WCF użytkownika

C-Sharp

.NET-Framework

Platforma technologiczna GAIN Collaboration

Zintegrowane menu dla zwiększenia produktywności
Wyniki wyszukiwania

Dostęp do dokumentów dzięki
dopasowywalnej strukturze folderów

Okno zbiorów danych dla Państwa
poszukiwań i w celach identyfikacyjnych Podgląd dokumentów

Folder projektowy Pozostałe informacje

Komfortowe zarządzanie danymi produktu
GAIN Collaboration zarządza danymi produktu (przykładowo dokumentami lub
właściwościami materiału, takimi jak powlekanie lub ciężar), informacjami o
artykułach (przykładowo zestawienia materiałowe lub parametry przedmiotu),
informacjami o procesach powstawania dokumentów oraz plikami związanymi z
produktem, takimi jak grafiki, opisy produktów, plany konserwacji i elektryczne.

Państwa możliwości i funkcje:
Pielęgnacja głównych danych artykułu • Systemy klasyfikacji i paski cech
przedmiotu • Zestawienia materiałów • Dokumentacja wykorzystania
• Zarządzanie zmianami • Zarządzanie rewizjami • Sterowanie procesami
udostępniania • Katalog nazewnictwa • Podgląd wstępny / wizualizacja
• Magazyn / archiwum • Formaty neutralne • Wpisy historii • Zarządzanie
statusem / przydzielaniem dostępów

Zarządzanie dostępami: Bezpiecznie i kompleksowo
Wraz z GAIN Collaboration będziecie Państwo regulować bezpieczny dostęp do
dokumentów poprzez oddziały lub lokalizacje firmy. Dzięki indywidualnym
prawom dostępu będziecie Państwo chronić swoje dane przed niezamierzonymi
lub nieautoryzowanymi dostępami.

Państwa możliwości i funkcje:
Check-In / Check-Out • Prawa użytkownika: Grupy i reguł • Szyfrowany transfer
danych • bezpieczny, możliwy z każdego miejsca na świecie dostęp

Państwa połączenie z przyszłością:
Interfejsy GAIN Collaboration
Interfejsy CAD   W GAIN Collaboration możecie Państwo równoległe wykorzystywać różne
systemy CAD. GAIN Collaboration jest otwarte na AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk
Inventor, SolidWorks, BRICSCAD, ZWCAD i inne. Wiele funkcji PDM dostępne jest dla Państwa
poprzez zintegrowane menu GAIN Collaboration, bezpośrednio w Państwa programie CAD.

Interfejsy CAM   Kompleksowa integracja także w obszarze CAM: Użytkownicy CAM mogą,
zgodnie z przyzwyczajeniem, pracować w swoim środowisku i korzystać przy tym ze wszelkich
udogodnień systemu GAIN Collaboration. Interfejsy dla InventorCAM i SolidCAM oferują między
innym automatyczne ewidencjonowanie informacji projektowych, referencji i danych NC.

Interfejs programowania API  Otwarty na PLM: Poprzez interfejs programowania (API) GAIN
Collaboration na bazie C-Sharp (C#), możecie Państwo uzyskiwać z istniejących systemów dostęp
do GAIN Collaboration i wywoływać różne czynności. Przykładowo, połączcie Państwo w ten sposób
swój PDM wraz z systemem zarządzania dokumentami (DMS) lub ERP. Dzięki temu zrealizujecie
Państwo poprzez API integrację indywidualnych Workflows

Interfejs programowania ERP   GAIN Collaboration oferuje wiele możliwości sprzężenia z
systemem ERP. Wszystkie możliwości będą stały przed Państwem otworem: Od standardowego
przekazywania artykułów w formacie Excel lub XML, poprzez przekazywanie złożonych zestawień
materiałów, aż po złożone, zorientowane na Workflow przekazywanie, poprzez tabele wymiany,
zbiorów danych wraz z porównaniem ich właściwości.

Interfejs Microsoft Office   Dzięki zintegrowanym w GAIN Collaboration dokumentom MS Office,
będziecie Państwo bardziej produktywni, będziecie się szybciej posuwać naprzód i zyskacie na
przejrzystości. Przykładowo poprzez przyporządkowanie dokumentów Office danym projektom lub
Państwa osobistych struktur folderowych

Interfejs Microsoft Outlook   Obok własnej, zintegrowanej usługi szybkich wiadomości, będziecie
Państwo zarządzać w GAIN Collaboration także wiadomościami e-mail, szablonami e-mail i
kontaktami z MS Outlook.

Całkowicie automatyczne zwiększenie produktywności
Oszczędzacie Państwo czas i zwiększajcie dodatkowo swoją produktywność,
poprzez zautomatyzowanie zadań rutynowych.

Państwa możliwości i funkcje:
Tworzenie formatów neutralnych • Aktualizacja dokumentów
• Konfigurowalne wersje drukowane dokumentów

Miła możliwość dopasowania
GAIN Collaboration ma niespotęgowane możliwości dopasowania. Swoje życzenia
konfigurujecie Państwo łatwo i szybko dzięki graficznym narzędziom w
przejrzystych oknach dialogowych. Wszelkie dopasowania zostaną zachowane po
dokonywaniu aktualizacji.

Państwa możliwości i funkcje:
Indywidualny interfejs użytkownika • Elastyczne generatory numeryczne
• Porównywalne zbiory reguł • Dopasowywalne interfejsy • Definiowalne
ustawienia systemowe • Zarządzanie zmianami • Graficzny edytor baz danych
• Elastyczne porównywanie właściwości • Dopasowywalne przebiegi procesów
• Zbiory reguł dla tworzenia dokumentów • Definiowalne zmiany statusów

Współpraca zorientowana na projekt
GAIN Collaboration sprawia, że zorientowana na projekt
współpraca staje się łatwiejsza, bardziej przejrzysta i
szybsza. Zorganizujcie Państwo swoje miejsce robocze
zgodnie z projektem i wymieniajcie się Państwo
informacjami z członkami swojego zespołu w szybki i
łatwy sposób.

Państwa możliwości i funkcje:
Struktura folderów: prywatne, publiczne i / lub według
projektu • Współpraca obejmująca cały dział • Szybkie
wiadomości • Szybkie udostępnianie dokumentów
• Współpraca obejmująca całą lokalizację
• Wielojęzyczna współpraca • Dopasowywalne
struktury projektu

Elastyczne zarządzanie Workflow
Dzięki zależnemu od działania przydzielaniu statusu i
praw, sterujecie Państwo dostępami do dokumentów
całkowicie według standardów przedsiębiorstwa.
W tym zakresie, GAIN Collaboration dopasuje się
całkowicie do wymogów i procesów Państwa
przedsiębiorstwa.

Państwa możliwości i funkcje:
Zarządzaniem statusem • Konfigurowalne przydzielanie
dostępów • Edytor Workflow z możliwością
indywidualnego dopasowania

Znajdowanie dokumentów i zachowanie rozeznania
Wraz z GAIN Collaboration znajdziecie Państwo w szybki i łatwy sposób ten
dokument, który pozwoli na dalsze działanie. Podczas tego procesu będziecie
Państwo wspierani przez wydajne funkcje filtrowania i wyszukiwania.

Państwa możliwości i funkcje:
Maska wyszukiwania jest równocześnie maską wprowadzania • Wyszukiwanie
według różnych parametrów • Liczne możliwości wyszukiwania szczegółowego
• Możliwość zapisywania wytycznych wyszukiwania • Folder wyszukiwania z
możliwością przenoszenia

Graficzny edytor Workflow z GAIN Collaboration

       Łatwo
Po prostu produktywniej
GAIN Collaboration sprawia, że PDM staje się
łatwiejsze. Już w fazie tworzenia kierujemy się w
GAIN Collaboration zachowaniem użytkownika.
Szczególnie ważne są dla nas Państwa życzenia i
Państwa satysfakcja z wykonywanej pracy.

Po prostu PDM:
• Łatwa instalacja i wdrożenie
• Bezpieczne, błyskawiczne przejmowanie
 i migracja danych
• Uporządkowane, przejrzyste interfejsy
 użytkownika
• Import poprzez Drag & Drop
• Indywidualna struktura folderów i projektów
• Konfiguracja systemu na interfejsie graficznym
• Głęboka integracja CAD-, CAM- i MS-Office
• Niezależne systemy klasyfikacji
• Krótkie ruchy myszką
• Przyjemna, intuicyjna praca
• Graficznie wspierane dopasowywanie
 bazy danych
• Graficzne menu konfiguracyjne

       Elastycznie
Szyte na miarę
Garnitur szyty na miarę zamiast produktów sprzedaży
masowej? Proszę bardzo: GAIN Collaboration dopasuje
się do Państwa osobistych upodobań.
Oraz standardów Państwa przedsiębiorstwa.
Szybko i łatwo. Graficznie i intuicyjnie.

Po prostu elastycznie:
• Edytor indywidualnych wytycznych dla Workflow
• Dopasowywalne interfejsy użytkownika
•  Konfigurowalne generatory numeryczne
• Ustawialne statusy, zbiory reguł, i wiele więcej.
• Indywidualne sprzężenia z innymi systemami
 (przykładowo ERP dzięki elastycznemu API)
• Wielojęzyczny dzięki unicode i słownikowi
• Integracja indywidualnych funkcji dzięki API

       Bezpiecznie
Dobrze wiedzieć …
PDM - oznacza współpracę, transfer i dostęp do danych.
Od i pomiędzy pracownikami. Poprzez oddziały i lokalizacje.
Oraz przestrzegając standardów Państwa firmy. Dmuchajcie
Państwo dzięki GAIN Collaboration na zimne.

Po prostu bezpiecznie:
• Nowoczesna, wyznaczająca przyszłość i sprawdzona baza
 technologiczna dla bezpiecznych inwestycji
• Otwarte, dopasowane do okna i mimo tego nie do
 znalezienia archiwum
• Archiwum dostępne także bez GAIN Collaboration w
 przypadku awarii systemu lub sieci (dla administratorów)
• Dopasowywalne zakresy przydzielania dostępów
 i udostępniania
• Szyfrowany transfer danych
• Zarządzanie rewizyjne zgodnie z DIN EN 9001

GAIN Collaboration:
Niezależność w zarządzaniu danymi
produktu. I dobry kawałek PLM.
GAIN Collaboration to obejmująca cały dział platforma dla wszystkich informacji
dotyczących Państwa produktów i ich procesu powstawania. Zarządzanie danymi produktu
z GAIN Collaboration skraca Państwa czas konstrukcyjny i wprowadza porządek oraz
bezpieczeństwo, dzięki inteligentnie połączonym danym przedsiębiorstwa. Codziennie
zyskujecie Państwo na produktywności, zapewniacie wysoką jakość w całym procesie
organizacyjnym i oszczędzacie cenny czas oraz źródła.

GAIN Collaboration zwiększy Państwa satysfakcję z pracy i wygładzi drogę do
kompleksowego Product Lifecycle Management (PLM).
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• Zbiory reguł dla tworzenia dokumentów • Definiowalne zmiany statusów

Współpraca zorientowana na projekt
GAIN Collaboration sprawia, że zorientowana na projekt
współpraca staje się łatwiejsza, bardziej przejrzysta i
szybsza. Zorganizujcie Państwo swoje miejsce robocze
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• Wielojęzyczny dzięki unicode i słownikowi
• Integracja indywidualnych funkcji dzięki API
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GAIN Collaboration zwiększy Państwa satysfakcję z pracy i wygładzi drogę do
kompleksowego Product Lifecycle Management (PLM).



SOFTWARE

1 Moduł rozszerzający   2 Konieczny customizing

Jak kreujecie Państwo swoją niezależność PDM?
Indywidualne zarządzanie danymi produktu

www.gain.de  •  info@gain.de

GAIN Collaboration

Cecha / funkcja View Office Professional

Przeglądanie dokumentów ● ● ●

Wydawanie raportów ● ● ●

Funkcje eksportowania w
celach wymiany danych

Tworzenie, edycja i zarządzanie
dokumentami MS Office oraz
wiadomościami e-mail

Zarządzanie
dokumentami NON-CAD

Zarządzanie statusem ● ●

Kopiowanie i rewizja
dokumentów MS Office

Serwer roboczy

Tworzenie, edycja i zarządzanie
dokumentami CAD

Kopiowanie i rewizja
dokumentów CAD

Import i eksport
dokumentów CAD

Replikacja lokalizacji 1 ● ●

Włączenie i wykorzystywanie
własnych funkcji Workflow

Połączenia ERP 2 ● ●

Warianty GAIN Collaboration

Doradztwo
Jakie są Państwa cele stawiane PDM? Chętnie zaprezentujemy Państwu
rozwiązania GAIN Collaboration, które pasować będą do Państwa
przedsiębiorstwa oraz zwiększą kilkukrotnie produktywność Państwa
pracowników.

Wdrożenie / instalacja
GAIN Collaboration można wdrożyć porównywalnie szybko.
Najpierw ustalimy z Państwem wszelkie istotne dane kluczowe. I jeszcze zanim
GAIN Collaboration zostanie zainstalowane na Państwa komputerach, przejdzie
ważne testy z konkretnymi, podanymi przez Państwa wytycznymi PDM.

Przejmowanie danych
Długoletnie doświadczenie naszych specjalistów, elastyczność
GAIN Collaboration i jego struktura magazynowania danych nie zawierająca
danych zaszyfrowanych, zapewnią Państwu błyskawiczne i prawidłowe przejęcie
Państwa głównych danych.

Rozwiązania szczególne
GAIN Collaboration jest fabrycznie niezwykle elastyczny na wszelkie
dopasowania.
W zakresie wszelkich rozwiązań szczególnych, chętnie udzielą Państwu
doradztwa, eksperci oprogramowania GAIN i jego partnerów systemowych.

Szkolenie
GAIN Collaboration od wszech czasów jest silnie zorientowane na zachowanie
użytkownika. Większość funkcji można wykonywać intuicyjnie. Szkolenie dla
użytkowników trwa jeden dzień, dla administratorów dwa dni.

Wsparcie
Oprogramowanie GAIN chętnie wesprze Państwa w zakresie wszelkich pytań
dotyczących GAIN Collaboration, modułów dodatkowych lub interfejsów.
Jesteśmy dostępni dla Państwa: telefonicznie, w ramach konserwacji zdalnej lub
na miejscu

Usługi GAIN

GAIN Software:
PDM z zamiłowania

Od ponad 30 lat angażujemy się w produktywność i opłacalność Państwa
zarządzania danymi produktu. Dzięki stałej optymalizacji produktów, zyskaliśmy

przez lata dobrą renomę.
Dzisiaj oprogramowanie GAIN wspiera na całym świecie co raz więcej

przedsiębiorstw w zakresie ich rentowności..

PLM i jego zalety
Każdy produkt posiada swój Lifecycle: Od
powstania, poprzez jego rozwój, dojrzałość, aż
po spadek lub jego wycofanie.
Na cykl życia wpływa wiele czynników.
Przykładowo przez koszty rozwoju, nakłady
produkcyjne lub montażowe, zadowolenie
klienta lub liczby dystrybucji.

Celem wszystkich, dobrych polityk
produktowych jest umożliwienie produktom jak
najdłuższego, opartego na sukcesach „życia“.
Koncepcje PLM uznawane są zasadniczo na
poziomie zarządzania i ich przenikania przez
całe przedsiębiorstwo.

PDM i jego zalety
System zarządzania danymi produktu (PDM)
zarządza i informuje na poziomie całego
przedsiębiorstwa o wszelkich danych, mających
miejsce w czasie cyklu życiowego produktu i o
procesie powstania tego produktu.
PDM - prawidłowo skonstruowany i wdrożony -
zwiększa produktywność podczas powstawania,
wykonywania i konstrukcji produktów. Celem
PDM jest zmniejszenie czasu i kosztów rozwoju
produktu oraz równoczesne zwiększenie jakości
tego rozwoju.

Zarządzanie danymi produktu, dawniej zwane
Engineering Data Management (EDM), stanowi
fundament Product Lifecycle.

Jak dzięki GAIN Collaboration, podkreślicie Państwo cykl życia produktów
Dzięki całkowicie kompleksowej koncepcji PLM możecie Państwo najpierw analizować rozwój swoich
produktów na rynku, a następnie wpływać na nie. PLM może udzielić odpowiedzi na wiele pytań z
zakresu „życia“ produktu:

• Jak wysokie są koszty rozwoju?     • Jak długo trwa produkcja?
• Jaki zbyt został do tej pory osiągnięty?    • Od kiedy wzrosły koszty dystrybucji?
• Z jakiego materiału wykonano nową część zamienną? • Jakie warianty materiału są dostępne?

Duża część tych pytań znajduje swoje odpowiedzi w obszarach konstrukcji, rozwoju, wykańczania lub
dziale elektrycznym. Wszystkie dane produktu zostały zgromadzone w GAIN Collaboration w jednym
miejscu.

Więcej światła na Państwa Product Lifecycle
Poprzez wprowadzenie GAIN Collaboration, jako systemu zarządzania danymi produktu (PDM), zrobicie
Państwo pierwszy krok w kierunku PLM: Połączycie Państwo dane produktu z MCAD, ECAD, FEM i CAM
w jednym miejscu oraz umożliwicie, dzięki temu ich efektywne zarządzanie i analizowanie.
Z tego względu, iż PDM wspiera od momentu powstania produktu, aż do jego dystrybucji, stanowi to - w
szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw - największą wartość dodatnią w cyklu życiowym
produktu

Dobre przygotowanie do przyszłości z PLM
Z GAIN Collaboration jesteście Państwo doskonale wyposażenie na przyszłe życzenia: System PDM
oferuje wszelkie interfejsy do połączenia dalszych, istotnych dla PLM obszarów systemowych, jak
gospodarowanie towarem, systemy Customer Relationship Management (CRM) oraz sterowanie
produkcją (CAM).

Projekt i planowanie Konstrukcja Produkcja Dystrybucja i serwis

CRM MCAD / ECAD / FEM CAM CRM

PDM GAIN Collaboration

ERP

PLM

Szczęśliwe chwile PDM z GAIN Collaboration

Tworzenie wartości PDM wraz z GAIN Collaboration

 ● ● ●

  ● ●

  ● ●
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   ●
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   ●
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