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El pròposit d'aquesta guia ràpida és realitzar un breu resum del funcionament del TCE Portal explicant els passos 

per realitzar diversos procediments. 

1-Inici del programa i login: 

 

A l'escriptori trobarem un accés directe al Portal.Fent doble clic el programa s'iniciarà. 

Un cop fem clic a "Mi explorador" el programa ens demanarà introduïr el nostre usuari i contrasenya i 

posteriorment podrem accedir al programa. 
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2-Estructura Global, estructura de producte, tipus d'items: 

•L'estructura global de carptes s'ha definit de la següent manera: 

•Mailbox: Bustia d'enviar i rebre correus a través de Teamcenter. 

•Newstuff: Carpeta de treball personal. 

•Mapro Global: ProFolder on tenim tota l'estructura de Teamcenter i alguns vincles 

LAN de la xarxa Mapro. 

•Customer parts: ProFolder on tenim totes les peces clients i separades amb 

ProFolders per clients. 

•Library:Biblioteca on podem trobar llibres d'enginyeria(en format PDF) així com 

vincles web relacionats amb camp de l'enginyeria o amb el disseny CAD/CAE. 

•Mapro Projects: Folder on tenim tots els Projectes. 

•Standard parts: ProFolder on tenim tots els elements comercials. 

•Suppliers: ProFolder on tenim tots els proveïdors subcontractats d'enginyeria. 

 

•L'estructura de producte s'ha definit de la següent manera: 

+Arrel del Projecte 

 +Mechanical Department: L'arrel contindrà els items Mapro Assembly (Conjunts de Soldadura) i Mapro  

 Part referents al projecte. 

  + 01-ASSY MECHANICAL DRAWINGS: Contindrà els items del tipus Mapro Projecte,MAPRO  

  Station, MAPRO Assembly. 

  + 02-CANCELLED: Items de qualsevol tipus que s'hagin cancel·lat. 

  + 03-CONCEPT DESIGN: Items de qualsevol tipus que s'hagin creat per a realitzar un concepte. 

  + 04-DOCUMENTATION: Items del tipus MAPRO Doc per desar-hi documentació final de client. 

  + 05-INFO PROJECT: Items del tipus MAPRO Doc per desar-hi documentació interna tant del  

  client com de Mapro. 

  + 06-STANDARD PARTS: Contindrà els items del tipus Mapro StdPart referents al projecte. 
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•Els tipus d'item s'han definit de la següent manera: 

-CustomerAssembly: Item creat que contindrà el conjunt de la peça client 

-CustomerPart: Item creat per guardar una única peça client. 

-Mapro Assembly: Item creat per guardar conjunts de Solid Edge. 

-Mapro Doc: Item creat per guardar documentació. 

-Mapro Part: Item creat per guardar les peces tant Sòlides com de Xapa de Solid Edge. 

-Mapro Project: Item creat que contindrà tot el projecte (Dades de Solid Edge). 

-Mapro Station: Item creat que contindrà tots els conjunts (Dades de Solid Edge). 

       -Mapro StdPart: Item creat que contindrà un element comercial. 
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3-Realització de cerques: 

3.1- Per realitzar una cerca farem clic a "Buscar".En el desplegable generalment utilitzarem els tipus "Mapro". 

 

3.2- Un cop haguem seleccionat un tipus de cerca,podrem cercar pels camps tal i com es veu a l'imatge.Cal 

recordar que s'ha d'utilitzar "*"com a caràcter comodí.A continuació farem clic al botó verd i visualitzarem els 

resultats de la cerca. 
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4-Exportació de fitxers: 

En cas que necessitem exportar dades de Teamcenter,el procediment serà el següent: 

4.1- Seleccionar la revisió de l'item a exportar. 

4.2- Des de TC Portal clicar a "Herramientas" -> "Exportar" -> "Objetos". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3- En la següent pantalla,clicar al botó PLMXML: 
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4.4- A "Transferir nombre de modo" hem de seleccionar "ConfiguredDataFilesExportDefault". 

4.5- A "Revision Rule",haurem de seleccionar "Latest Working",que és la versió que estem utlitzant de l'item. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6- A continuació seleccionem a "Directorio de exportación" on volem guardar els fitxer i fem clic a "Aceptar". 
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5-Visualització d'un plànol i realització d'annotacions: 

En cas que necessitem visualitzar,imprimir,o realitzar annotacions en un plànol realitzarem el següent 

procediment: 

5.1- Per visualitzar únicament el plànol,utilitzarem el fitxer pdf creat dins l'item.Només cal desplegar l'estructura de 

l'item,seleccionar el fitxer PDF i tenir seleccionat el visualitzador.A continuació podrem utilitzar les eines del nostre 

software de visualització de PDF's per visualitzar i/o imprimir el plànol. 

 

5.2- Per realitzar annotacions en un plànol.Haurem de seleccionar el fitxer DFT contingut dins l'item així com el 

visualitzador.Fent clic amb el botó dret sobre la barra d'eines del visualitzador trobarem totes les eines de treball 

2D. 
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6-Visualització d'un CAD 3D des del PORTAL(PSE): 

Per visualitzar el CAD 3D,així com utilitzar totes les eines de l'entorn de visualització PSE,caldrà realitzar el 

següent procediment: 

6.1-Selecciona la revisió de l'item o en el cas d'un conjunt també podem seleccionar el Bomview de la revisió. 

6.2-Amb el botó dret seleccionem "Enviar a"->"PSE". 

 

6.3-Un cop hem accedit al PSE,podem mostrar/ocultar els camps de les columnes i ordenar o filtrar per les dades 

les columnes.Per visualitzar el conjunt/peça farem clic a "Muestra u oculta el panel de datos". 
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6.4- A continuació tenim un panell de dades nou a la dreta de la pantalla i farem clic a "Visualizador". 

 

6.5- A la columna "BOM Line" tenim una casella desactivada,un cop l'activem podrem veure la peça o el 

conjunt.En el cas d'un conjunt per mostrar/ocultar peces ho farem marcant/desmarcant les caselles. 
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6.6- A la dreta de la pantalla tenim la peça en 3D,amb el botó dret sobre la barra general d'eines podrem mostrar 

la resta de barres d'eines que tenim en el visualitzador. 

 

 

6.7- Fent clic amb el botó dret a la barra d'eines del visualitzador podrem trobar barres d'eines per realitzar 

seccions,annotacions 3D,mesures i imprimir. 
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7-Generació d'un report de l'estructura de producte: 

Per generar un report de l'estructura de producte haurem de realitzar el següent procediment: 

7.1- Anar a "Herramientas" -> "Informes". 

7.2- A continuació s'ens mostrarà una pantalla com la següent i seleccionarem "PS - BOM Structure" com a tipus 

d'informe i clicarem a "Siguiente". 

 

7.3- A continuació s'ens mostrarà una pantalla com la següent i haurem d'introduïr el Item ID i el Revision 

ID,aquestes dades han de ser de l'item que conté l'estructura de la que volem generar l'informe.Després clicarem 

a "Siguiente". 
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7.4- A continuació s'ens mostrarà una pantalla com la següent i haurem d'introduïr el Item ID i el Revision 

ID,aquestes dades han de ser de l'item que conté l'estructura de la que volem generar l'informe.Després clicarem 

a "Finalizar". 

 

7.5- A continuació s'obrirà el navegador d'internet i podrem veure / imprimir l'estructura completa del producte. 

Utilitzant els botons de la part superior podrem filtrar per elements de fabricació/stàndard. 
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8-Utilització de la codificació alternativa: 

En cas que necessitem codificar un item utilitzant una o vàries codificacions més, haurem de seguir el següent 

procediment: 

8.1- El primer pas és seleccionar l'item que volem donar-hi una codificació alternativa.Haurem de realitzar aquest 

procediment per a cada item. 

 

8.2- Anar a "Nuevo" -> "ID". 
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8.3- A continuació és mostrarà una pantalla com la següent.Haurem de seleccionar "Crear un nuevo ID alternativo" 

i a continuació clicar a "Siguiente". 

 

8.4- A continuació s'ens mostrarà una pantalla com la següent.A "Seleccionar contexto" trobarem els diferents 

tipus de codificació,en aquests cas enfocats a diverses plantes del client.En els tres camps marcats amb un 

asterisc: A "Identificador" haurem d'escriure el codi que necessitem, a "Rev" si és la primera revisió del codi 

alternatiu haurem d'escriure 001 i a l'últim camp haurem d'escriure el nom,que es recomana que sigui el mateix 

que tenía l'item originalment.Un cop fets aquests passos haurem de clicar a "Finalizar". 
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8.5-Finalment podrem veure com l'item ens ha canviat de codi i inclús podem seleccionar el tipus de codificació 

que volem mostrar.Per realitzar una cerca d'item per camp alternatiu haurem d'utilitzar el camp "AlternateID". 
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9-Creació d'un item MAPRO Doc per adjuntar-hi documents: 

Per generar un item Mapro Doc haurem de realitzar el següent procediment: 

9.1- Seleccionar la carpeta on es crearà l'item. 

9.2- Anar a "Nuevo" -> "Item". 

 

9.3- A continuació s'ens mostrarà una pantalla com la següent i haurem de seleccionar "Mapro Doc".Després 

clicarem a "Siguiente". 
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9.4- A continuació s'ens mostrarà una pantalla com la següent i haurem fer clic a "Asignar" per assignar un codi 

d'item automàticament.A l'últim camp introduïrem el nom de l'item.Després clicarem a "Finalizar". 

 

9.5- En el navegador principal podrem veure que s'ha creat l'item amb el codi i el nom anterior.Per adjuntar-hi un 

document,haurem de seleccionar l'item.Un cop seleccionat,arrossegarem el document des del nostre ordinador 

per exemple l'escriptori de windows cap a l'item.A continuació s'obrirà una nova pantalla on ens demana el tipus 

de dades que hem adjuntat.Un cop seleccionat el tipus de document,farem clic a "Finalizar". 
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