- Implementació d'un software de gestió de cicle de vida del producte
al sector del metall -

1-Objectiu:
L'objectiu d'aquest projecte consisteix en l'implementació d'un software de gestió a Mapro S.A. Aquesta
implementació anirà enfocada quasi totalment al departament mecànic i fabricació, tot i que en aquest PFC també
s'analitzaran les possibles utilitats d'aquest software aplicades a d'altres departaments i els objectius futurs,també
s'analitzaran diferents tipus diferents d'empresa en funció del producte que dissenyen i quines avantatges aporta.
El tipus de software de gestió que s'ha d'implementar és del tipus PLM i té la funció de gestionar tot el cicle de vida
d'un producte.

•Objectius principals:
-Implementació del software al departament mecànic.
-Implementació del software al departament de fabricació.
•Objectius futurs:
-Implementació del software a la resta de departaments de l'empresa.
-Implementació del software a les delegacions de l'empresa a nivell mundial.
2-Abast:
L'abast d'aquest projecte és l' implementació d'un software de gestió del cicle de vida del producte (anomenat
PLM) a una empresa del sector del metall,en aquest cas l'empresa és Mapro S.A. De tot l'arc del cicle de vida del
producte aquest PFC es centra bàsicament en l'implementació de la gestió del coneixement a l'etapa de disseny
dels nous productes i específicament en el departament mecànic i en el departament de fabricació.
Ademés s'aportarà informació sobre exemples d'implementacions d'aquest software de gestió a nivell industrial i
les avantatges que ha aportat. Amb la documentació que aporta aquest PFC podria arribar a servir per realitzar
implementacions en d'altres sectors,principalment de tipus industrial,i també a nivell d'altres departaments dins
l'empresa.

3-Justificació:
Tal i com es veurà en els apartats següents l'entorn condiciona al desenvolupament de l'empresa i esdevé
indispensable implementar una solució de gestió per adquirir els avantatges competitius esmentats en l'apartat 5.6
que és on podrem trobar el DAFO. Aquests avantatges són de vital importància en el mercat actual d'avui en dia i
especialment en sectors molt competitius com és l'automoció i l'aeronàutica ja que sinó hi ha el risc de perdre
clients en un futur.Degut a aquesta competitivitat l'empresa té plantejat subcontractar sub-processos a nivell
mundial per reduir costos i com que aquesta ha crescut molt en els darrers anys hi ha la necessitat d'adquirir un
software que ajudi a gestionar millor els projectes a nivell mecànic i de fabricació, aquest ha de permetre reduir els
errors esmentats en l'apartat 8 i facilitar la col·laboració a nivell global.
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4-Descripció de l'empresa:

Mapro és una empresa d'enginyeria que centra la seva
activitat en el disseny i fabricació d'equips de test i línies de
muntatge

pels

principals

fabricants

de

components

d'automoció (Tier1), l'empresa també treballa per d'altres
sectors industrials com l'aeronàutica o en projectes de
R+D.
L'empresa va ser fundada al 1998 per un grup d'enginyers
amb 20 anys d'experiència a l' indústria,actualment compta
amb més de 120 professionals. Mapro està compromesa amb l' innovació,la qualitat (ISO 9001) i l' integració de
les últimes tecnologies.
La seva presencia internacional,amb delegacions a USA, Polònia, Mèxic i Xina permeten a Mapro ser un
subministrador global i proporcionar el millor servei i suport local als seus clients.
-Missió,visió i valors de l'empresa:
•Missió: Ser subministradors globals d'equips i sistemes de muntatge i assaig d'alt contingut tecnològic pel sector
de l'automoció buscant una alta satisfacció dels clients oferint solucions completes,fiables i a temps,adaptades a
les necessitats de cada client i amb un servei excel·lent.
•Visió: Ser un referent en el sector de l'automoció, basant-se en una excel·lent capacitat tècnica, flexibilitat i
innovació,per aconseguir relacions a llarg plaç amb els clients.
•Valors:
Ètics

Compromís

Relacions Interpersonals

Igualtat: Tractar amb equitat,respecte

Orientació al client: Ens intentem

i justícia a les persones ja siguin

posar en el lloc del client,per entendre la Acceptem,entenem i integrem a les

empleats,proveïdors o clients.

seva problemàtica, adaptar-nos als

Multi-culturalitat:
persones d'altres països i cultures.

canvis/peticions i avançar-nos a les
seves necessitats.
Honestedat: Prendre decisions

Empatia: Compartim l' informació,
ens escoltem,dialoguem,ens posem

buscant el millor per l'organització per

Treball en equip: Fomentem la

en el lloc de l'altra persona per

sobre de les individualitats.

col·laboració, la comunicació i la

solucionar els conflictes.

confiança entre nosaltres per aconseguir
Honradesa: Respectar el medi-

els objectius que suposen un repte

ambient i la legislació vigent.

personal i per la organització.

Generositat: Fem extensibles els
èxits a tots els components de
l'equip.

Desenvolupament professional:
Busquem la millora continua persona,
dels nostres col·laboradors i de
l'empresa.
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4.1-Planta:
La seu central de l'empresa Mapro S.A esta situada a:

MAPRO Headquarters:
La Coma, 29 A (P.I. Sta. Anna)
E08272
Sant Fruitós de Bages
Barcelona - (Spain)

Dins el mateix polígon l'empresa compta amb 4 naus separades una de les quals inclou tot el departament de
muntatges.
A més a més l'empresa compta amb diverses filials a USA, Polònia,Mèxic i Xina, així com representacions amb
d'altres països. En la següent fotografia es pot veure tot l'abast global de Mapro S.A.
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4.2-Producte:
-Camps d'activitat: Disseny, fabricació, instal·lació i servei postvenda de sistemes d'assaig i línies de muntatge.

•Sistemes de muntatge:

L'equip de Mapro ha desenvolupat solucions a mida per
resoldre

els

processos

de

muntatge,

des

de

línies

paletitzades(amb muntatges automàtics o manuals) , sistemes
"lean"

basats

en

estacions

independents

"stand-alone",

màquines rotatives per a processos simples, fins a grans línies
per a muntatges complexes integrant robots i manipuladors.
La seva experiència en test permet ademés proveir solucions
completes, incloent la verificació de les diferents fases de
muntatge així com les proves funcionals que asseguin que les
peces subministrades a client són "zero defecte",amb sistemes
de traçabilitat que ho assegurin i el software d'explotació per a control i anàlisi posterior.
L'especialització en productes mecatrònics (mecànics i electrònics) és el resultat de la combinació de capacitats en
el disseny mecànic i sistemes de medició i control junt amb el software d'anàlisi.

•Sistemes d'assaig per a producció:

Mapro subministra equips d'assaig a mida, tant per a
laboratori com per a producció.
Per a la producció s'han desenvolupat línies completes
d'assaig,amb estacions automàtiques de test per a peces
complexes

i

actives,amb

el

disseny

de

sistemes

d'acoblament automàtic en eixos,connexió automàtica i
identificació de la peça o el pallet per a la traçabilitat.

En d'altres aplicacions, el concepte "stand-alone" (autònom)
permet disposar de sistemes més flexibles adaptant-se al
creixement de la producció, reduint el cost de l'equip per a països amb la mà d'obra més econòmica i permetent
"layouts" de fabrica més dinàmics (trasllats de part de la producció,augment o disminució de la mateixa,parades
tècniques parcials,etc..).
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•Sistemes d'assaig per a laboratori:

Per laboratori, més de 20 anys subministrant

bancs de

fatiga, vibració o característiques aval.len Mapro en el
desenvolupament d'equips d'assaig amb l'ús de les últimes
tecnologies de mesura,experiència contrastada en adquisició
i anàlisi de dades,així com en sistemes d'actuació (rotatius i
lineals) i control.

•Productes en el camp de la servo-hidràulica:
•Actuadors hidràulics per fatiga.
•Actuadors hidràulics per vibració.
•M200: Servo-controlador digital mono-canal.
•CM400: Servo-controlador digital multi-canal.

•Solucions de software:
•PET: Programa d'explotació i traçabilitat.
•MTM: Software per l'edició i gestió d'assaigs.
•Software per aplicacions de fatiga i vibració
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4.3-Procés de fabricació:

Validació del disseny funcional

Fabricació

Fabricació interna

Compres

Subcontractació

Muntatge

Debug

Instal·lació i posta en marxa

Entrega al client
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Descripció del procés de fabricació:
A continuació hi ha una breu descripció del procés de fabricació del producte.
•Validació del disseny funcional: Un cop el disseny funcional és revisat i aprovat s'envien les peces a fabricació i
els elements estàndard a comprar.

•Fabricació: Aquest procés consta de la fabricació de les peces.Dins d'aquest procés podem distingir dos tipus.

•Subcontractació: Hi ha la possibilitat de subcontractar parcialment o totalment el projecte a d'altres tallers
inclús a d'altres països.

•Fabricació interna: Mapro disposa de taller propi, això permet depenent del volum de peces del projecte
fabricar-les al taller.

•Compres: Aquest procés consta de la compra de tots els elements estàndard del projecte.

•Muntatge: Muntatge del producte

•Debug: Realització de proves del producte per assegurar que es compleixen els requeriments del client i revisar
que no hi han errors i si cal ,realitzar millores.

•Instal·lació i posta en marxa: Un cop s'ha assegurat que el producte és funcional, aquest s'envia a la planta del
client i allà es realitza l'instal·lació definitiva.

•Entrega al client: Tancament del projecte un cop s'ha comprovat que el producte compleix tots els requeriments
del client.
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4.4-Organització / Estratègia:
-Organització:
A continuació es descriuen les direccions i departaments i les funcions departamentals, les responsabilitats
relacionades amb el sistema, així com l'organització funcional de l'empresa.
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-Descripció de les funcions de Direccions i de Departaments:
Les funcions de departaments que es descriuen a continuació són desglossades en dos grups:
•Un primer grup general que és d'aplicació per a tots els departaments.
•Un segon grup que detalla les funcions explícites de cada departament o Direcció.

-Funcions de Direccions i Departaments generals:

•Col·laborar amb el Departament de Qualitat en el desenvolupament, aplicació i millora dels
procediments de Qualitat de la l'empresa, garantint la seva estricta aplicació i compliment.

•Col·laborar amb el Departament de Medi ambient en el consum responsable de recursos, la correcta
segregació de residus i en la preservació del mitjà que ens envolta, així com promoure el compliment
de les Bones Pràctiques Ambientals entre el seu personal.

•Col·laborar i participar en la millora contínua.

•Participar i col·laborar en la normalització de la documentació interna i externa. Utilitzar sempre els
models dels documents normalitzats.

•Col·laborar en la creació de les Normes Internes de funcionament generals i/o de cada departament.

•Garantir l'aplicació de les Normes Internes de funcionament generals i/o de cada de departament.

•Manteniment, conservació i publicació o comunicació, de tota l' informació documental i electrònica
global dels Projectes.

•Planificar les activitats pròpies del departament i desenvolupar al seu personal.

•Seguir els plans de la Companyia estratègics, de desenvolupament i operatius.

•Tots els departaments implicats en algun projecte, haurien de realitzar periòdicament en col·laboració
amb el Coordinador, el seguiment i control del "Planning-timing" així com dels costos associats al
mateix.
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-Funcions de Direccions i de Departament pròpies:

A continuació es descriuen les funcions bàsiques pròpies de cada Direcció:

•Direcció general (DG): És el responsable de la coordinació i direcció de totes les àrees de
l'empresa,marcant les grans línies d'objectius, per a obtenir els resultats previstos.

•Director de Relacions (DR): Depenent del Director General. La seva missió és la de Mantenir unes
relacions òptimes amb els clients i les Institucions, assegurar que les relacions entre els BM i
Headquarters és fluida, atendre i intervenir ràpidament en els conflictes interns i amb clients. Facilitar
l'integració del personal en l'Empresa així com aconseguir que Mapro sigui un "GOOD - PLACE - TO WORK".

•Direcció comercial (DC): Depenent del Director General, és el màxim responsable de les vendes de
l'empresa així com de realitzar els plans comercials per a aconseguir els objectius establerts.

•Direcció Operativa (DO):Depenent del Director General i/o Comitè de direcció. La seva missió és
dirigir l'àrea d'operacions de l'empresa amb una èmfasi especial en l'organització, re-enginyeria de
processos i en la gestió i motivació d'equips humans. Al seu torn és el màxim responsable de
desenvolupar, impulsar i dirigir els Sistemes de Gestió Integrats per a l'organització de l'empresa en
tots els àmbits, encara que la responsabilitat de manteniment dels mateixos i de representació de
l'adreça recaigui sobre el RDQ.

•Direcció Financera (DF): Depenent del Director General, és el màxim responsable de la política
econòmica, financera i administrativa de l'empresa. Les seves funcions principals són el disseny
d'estratègies, engegada, direcció i control de tots els aspectes financers de l'empresa.

•Direcció Producció (DP): Depenent del Director d'Operacions. La seva missió és dirigir i garantir la
coordinació entre els departaments de fabricació Mecànica i Elèctrica així com el Muntatge i l'
instal·lació final en les instal·lacions del client.

•Direcció Enginyeria (DI): Depenent del Director d'Operacions. La seva missió és dirigir i garantir la
coordinació entre els 3 departaments d'Enginyeria durant del desenvolupament de projecte:
Mecànica, Control i Programari així com dirigir i coordinar la col·laboració d'aquests amb el
departament de R+D+I, incloent RRHH de les Delegacions.
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-Funció bàsica pròpia de cada Responsable:

•Client Liaison Officer (CLO): El C.L.O s'ocupa de donar suport amb aquelles necessitats que pugui
tenir la Companyia sota la petició de Direcció general.

•Branch Manager (BM): És el responsable de gestionar la delegació i per tant garantir que
desenvolupen la seva activitat de forma òptima i eficaç amb la finalitat d'obtenir els resultats previstos
en els objectius de la central. El Branch Manager és el Cap Jeràrquic de la delegació.

•Key Account (KA): Depenent del Director Comercial, és el responsable d'executar els plans
comercials per aconseguir els objectius establerts.

•Project Leader (PL): Depenent del Director d'Operacions és el màxim responsable del projecte en
termes d'eficiència, així com d'obtenir la màxima satisfacció del client durant el desenvolupament fins
al seu tancament.
•Responsable Tècnic Delegació (RTD):Depenent Jeràrquicament del Branch Manager és el
responsable de coordinar i planificar les activitats dels enginyers assignats a realitzar projectes en les
delegacions, reportant directament al director d'operacions.

•Responsable S.A.T. Delegació (RSD): Depenent Jeràrquicament del Branch Manager és el
responsable de coordinar i planificar les activitats de SAT per a oferir el millor servei al client de la
forma més eficient, reportant directament al director d'operacions.

•Responsable Ofertes (RDO): Depenent del Director d'Operacions, és el responsable de la
planificació i desenvolupament tècnic de les ofertes i els seus pressupostos associats.
•Responsable R+D+I (RDI): Depenent del Director d'Enginyeria, és el responsable del disseny i
desenvolupament de nous productes, aplicació de nous materials i re-dissenys per a nous usos o
aplicacions.

•Responsable Enginyeria Mecànica (RDIM): Depenent del Director d'Enginyeria, és el responsable
d'obtenir la qualitat, el cost i a temps els dissenys mecànics.

•Responsable Enginyeria Control (RDIC): Depenent del Director d'Enginyeria, és el responsable
d'obtenir la qualitat, el cost i a temps el disseny de control i instal·lacions elèctriques.
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•Responsable Enginyeria Programari (RDIS): Depenent del Director d'Enginyeria, és el responsable
d'obtenir la qualitat, el cost i a temps el disseny del programari PC instal·lat en els equips fabricats per
Mapro.

•Responsable Construcció Mecànica (RDCM): Depenent del Director de Producció, és el responsable
d'obtenir la qualitat, el cost i a temps la fabricació mecànica.

•Responsable Construcció Elèctrica (RDCE): Depenent del Director de Producció, és el responsable
d'obtenir la qualitat, el cost i a temps la fabricació elèctrica.

•Responsable Departament Compres (RDC): És el responsable del moviment de materials dins i fora
de l'empresa així com de coordinar les compres, emmagatzematge i transport requerit en el procés de
fabricació fins al lliurament de l'equip en les instal·lacions del client.

•Responsable Departament Muntatges (RDM): Depenent del Director de Producció, és el responsable
d'obtenir la qualitat, el cost i a temps el muntatge mecànic dels equips.

•Responsable Departament Qualitat (RDQ): Depenent del Director d'Operacions, és el responsable
mantenir, fomentar i formar al personal referent al sistema de gestió de qualitat i medi-ambiente així
com impulsar la millora contínua.

•Responsable Departament Administració (RDA): Depenent del Director Financer, és el responsable
de la supervisió o realització de la comptabilitat general i analítica així com administrar els recursos
econòmics de l'empresa.

•Responsable IT Hard (RDITH): Depenent del Director Financer, és el responsable de dissenyar i
mantenir les estructures tecnològiques del maquinari de l'empresa.

•Responsable IT Soft (RDITS): Depenent del Director Financer, és el responsable donar el suport
informàtic necessari als circuits administratius existents, i proposar millores en aquest aspecte.
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-Estratègia:
El gran objectiu de Mapro es: Obtenir la satisfacció total dels clients i ser respectuosos amb el entorn que ens
envolta.Depenem dels clients. Hem de satisfer els seus requisits i esforçar-nos a excedir les seves expectatives
per a assolir establir relacions a llarg termini. Depenem del nostre entorn. Hem de ser respectuosos amb el Medi
ambient per a garantir un negoci sostenible en el temps.

•Intentar conèixer, comprendre i adaptar-se a les necessitats actuals i futures dels nostres clients.
Des de l'especificació de l'equip, passant pel desenvolupament i arribant a la implantació, el nostre esforç passa
per conèixer els requeriments del client, comprendre les seves necessitats actuals i futures, i adaptar-nos a elles.

•Potenciar la participació, implicació i el compromís de tot el nostre personal.
En totes les fases del projecte hem de potenciar la participació, implicació i el compromís de tots els integrants del
mateix. El treball en equip, inherent a la nostra organització, assoleix el compromís del nostre personal pel que fa
al projecte i al Client.

•Aplicar millora continua i l' innovació constant en els nostres processos de desenvolupament d'equips i
serveis.
El nostre "Know-How" evoluciona amb l'experiència adquirida en cada projecte millorant constantment cadascun
dels nostres desenvolupaments d'equips i serveis, estant immersos en conseqüència en un procés constant de
formació, millora contínua i innovació.

•Oferir solucions completes als projectes dels nostres clients.

El nostre objectiu és resoldre íntegrament els requeriments dels nostres clients, oferint una solució completa a
totes les seves necessitats i amb el menor impacte ambiental.

•Fomentar el treball en equip entre clients, proveïdors i el nostre equip humà, assolint l' integració dels nostres
proveïdors.
Per a obtenir un resultat òptim en el desenvolupament de la nostra activitat, vam fomentar el treball en equip entre
Clients,Proveïdors i el nostre equip humà. Tenim com objectiu l' integració vertical dels nostres proveïdors en
l'organització amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia en el desenvolupament dels projectes, i impulsar el seu
compromís amb les bones pràctiques ambientals i la nostra política integrada de gestió.

•Desenvolupar la formació permanent del nostre equip humà.
Per a adaptar-nos als canvis tecnològics, posem a l'abast del nostre personal la formació permanent adequada,
que permet enfrontar-se amb els millors coneixements i experiència a les especificacions exigides de cada
projecte.
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•Aplicar l'avaluació i prevenció al llarg dels nostres sistemes de gestió.
Per a satisfer les expectatives del client, fomentar l'acompliment ambiental i preveure qualsevol tipus de
contaminació, en un entorn canviant com és la gestió de projectes a mesura, vam impulsar la implantació de les
eines necessàries per a avaluar i preveure qualsevol impacte al llarg del cicle de vida tant dels nostres productes,
com de les nostres instal·lacions.

•Vetllar pel compliment dels requisits legals i els estàndards de Qualitat.
Per a adaptar-se als canvis tecnològics, posem a l'abast del nostre personal la formació permanent adequada, que
permet enfrontar-se amb els millors coneixements i experiència a les especificacions exigides de cada projecte.

Sistema integrat de gestió (SIG):

Generalitats.

El SIG establert Mapro S.A. facilita a la nostra organització analitzar els requisits dels nostres clients, definir els
processos que contribueixen a complir amb les expectatives del client i mantenir aquests processos sota control.
El nostre SIG ens proporciona el marc de referència per a la millora contínua per a augmentar la satisfacció dels
clients i d'altres parts interessades.
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Mapro S.A adopta els requisits de les normes UNE-EN ISO 9001:2008 i UNE-EN ISO 14001:2004 per a establir el
seu SIG.

Per a això:

• Hem identificat els processos necessaris per al SIG i la seva aplicació a través de la nostra organització i
determinant la seva seqüència i les interaccions.

• Assegurem que els processos subcontractats de muntatge o qualsevol altre que fos necessari en les activitats de
disseny i desenvolupament, estiguin controlats.

• Hem determinat els criteris i mètodes necessaris per a assegurar l'eficàcia de les operacions així com del seu
control.

• Assegurem la disponibilitat de recursos i de la informació necessària per a donar suport el bon funcionament i
fàcil seguiment dels seus processos.

• Realitzem el seguiment, el mesurament i l'anàlisi d'aquests processos.

• Implementem les accions necessàries per a arribar a els resultats previstos i la millora contínua d'aquests
processos, així com una correcta gestió ambiental.

Els Processos identificats i aplicables al SIG segons la Norma ISO 9001:2008 són els següents:

Processos Estratègics
•Planificació estratègica.
•Investigació i
desenvolupament.
•Gestió de recursos.
•Planificació financera.
•Mesurament, anàlisi de
dades i millora.

Processos Veu de Client
•Reclamacions.
•Satisfacció del client.

Processos Clau
•Determinació de les
necessitats de mercat.
•Gestió d'ofertes.
•Revisió del contracte i
llançament de projecte.
•Disseny conceptual
•Desenvolupament
funcional.
•Aprovisionament.
•Programació de la
fabricació.
•Fabricació.
•Muntatge.
•Debug de l'equip.
•Instal.lació i posta en
marxa.
•Tancament de projecte.
•Servei post‐venda.
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Processos de Suport
•Gestió de la qualitat.
•Gestió ambiental.
•Prevenció de riscos
laborals.
•TIC.
•Administració.
•Promoció i màrqueting.
•Manteniment.
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-A continuació s'adjunta el mapa de processos:
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A continuació podem trobar un llistat dels processos empresarials més importants juntament amb una breu
descripció:

1-Planificació estratègica: Mapro té un consell de direcció que decideix les línies generals de negoci de l’empresa i
delegacions, mitjançant un plà estratègic a 5 anys vista,que es va revisant i re-orientant anualment segons els
interessos de l’empresa i les necessitats dels sectors en els que Mapro està present. Ademés d’aquest plà en
penja un “Quadro de Comandament Integrat” que defineix els objectius i el pla d’accions a dur a terme per assolir
l’establert en el Pla estratègic.

2-Determinació de les necessitats de mercat: Aquests procés consta de la realització d'estudis de mercat els quals
provenen de la planificació estratègica i aniran enfocats a determinats clients ó tipus de sectors.

3-I+D: Els projectes assignats al departament d'I+D es regeixen pels mateixos processos establerts per a un
projecte directe de client, es tracti de projectes interns o projectes externs.

4-Concept: Descriure el procés i establir la sistemàtica d'actuació durant la fase de disseny conceptual, amb la
finalitat de definir els detalls del projecte amb el client per a començar la fase de desenvolupament funcional amb
total garantia i fluïdesa.

5-Funcional: Descriure el procés i establir la sistemàtica d'actuació durant la fase de desenvolupament funcional,
amb la finalitat de desenvolupar el projecte de manera clara i ordenada, complint els terminis de lliurament i en
definitiva, satisfent les exigències del client.

6-Fabricació i muntatge: Definir el procés per a la fabricació de peces mecàniques portat a terme per Mapro
Muntatges i Instal·lacions S.L. així com definir el procés per al muntatge mecànic portat a terme per Mapro
Muntatges i Instal·lacions S.L i els controls del mateix per a la seva correcta execució.

7-Debug: Establir un sistema de gestió, i verificació dels equips, que permeti la correcta validació dels mateixos i
garanteixi les especificacions de disseny requerides pels clients.

8-Instal·lació i posta en marxa: Aquest procés consta en establir la correcta realització de l'instal·lació a la planta
del client així com definir tot el procés de posta en marxa per complir tots els requeriments del clients.

9-Servei post-venda: Establir la sistemàtica per a la realització del servei post-venda al client, tant en període de
garantia com assistències sol·licitades sota comanda, mantenint la qualitat del producte després del seu lliurament
al client.
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10-Reclamacions: Aquest procés consisteix en establir un sistema per solucionar totes les reclamacions i queixes
rebudes pels clients a causa de lliuraments no conformes o provinents del servei post-venda.

11-Satisfacció del client: Establir una relació de feedback amb el client mitjançant qüestionaris, comunicació
directa amb el client, informació obtinguda pel servei post-venda per saber si s'han complert les expectatives del
client.
12-Promoció i màrqueting: Aquest procés consisteix en realitzar una promoció del producte mitjançant
fires,congressos,així com la realització d'obsequis propis de Mapro.
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4.5-Punts forts i punts febles:

L'estructura que segueix Mapro és de tipus matricial amb alguna petita variació.

Punts Forts

Punts Febles

•Permet reunir diferents experts en un equip,això •El doble flux d'autoritat en ocasions origina
permet flexibilitat i autonomia.

conflictes.

•Ajuda a reduir els conflictes entre els objectius
generats per les diferents àrees funcionals de
l'empresa.

•Pot produir estrés en els membres de l'equip
si han de donar explicacions a 2 caps.
•Té costos burocràtics d'operació alts degut a
que inverteix molt en la capacitació dels seus

•Els membres tendeixen a motivar-se més.

empleats i per tant també s'han d'elevar els
salaris.

•Serveix

d'entrenament

per

a

promocions

posteriors.
•Contribueix

•No està ben definida l'autoritat,establiment de
prioritats i la utilització de recursos entre el
Gerent/Directors/Responsables.

a

augmentar

l'

implicació

i

el

compromís dels integrants dels equips.
•Està orientada als resultats finals.
•Identifica amb precisió la responsabilitat de cada
cap.
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5.0-Analisi de l'entorn:
5.1-Principals clients:

Automoció

Altres sectors

Els sector principal de l'empresa és l'automoció tot i que s'han desenvolupat alguns projectes per a d'altres sector.
A continuació s'inclou informació dels 2 principals clients d'automoció i el principal client del sector aeronàutic /
aeroespacial.
Nexteer Automotive és una important empresa global i dedicada exclusivament als sistemes
de direcció elèctrics i hidràulics, columnes de direcció i productes de propulsió per als
principals fabricants de cotxes. Els seus 6.200 empleats atenen a més de 60 clients al món. La companyia té 22
plantes de producció, 6 centres d'enginyeria i 14 centres de servei al client ubicats estratègicament a Nord i Sud
Amèrica, Europa i Àsia. Els clients de Nexteer Automotive són principalment GM, Fiat, Ford, Toyota, Chrysler i
PSA Peugeot Citroën, així com els fabricants d'automòbils a l'Índia, la Xina i Amèrica del Sud.
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Principals productes:
-EPS: Integra l'electrònica del sistema (motor, controlador i sensor) i el mecanisme
d'assistència,tot aquest conjunt es troba en la columna de direcció,l'assistència es
realitza a través d'un mecanisme corona - vis sens fi.

-REPS: Integra l'electrònica del sistema (motor, controlador) i el mecanisme
d'assistència,tot aquest conjunt es troba en el bastidor i funciona a través d'un
mecanisme pinyó-cremallera, l'assistència es realitza directament sobre la
cremallera.

-PEPS: Integra l'electrònica del sistema (motor, controlador i sensor) i el
mecanisme d'assistència, a través del pinyó de la cremallera EPS i i l'assistència
es realitza directament sobre el pinyó.

-Junta cardan: Proporciona un enllaç mecànic entre la columna de direcció i el
bastidor ,i és capaç de treballar amb angles de fins a 41 graus i amb una fricció
baixa.

-Junta de velocitat constant (doble): Proporciona un enllaç mecànic entre la
columna de direcció i el bastidor,el mecanisme permet angles de fins a 68 graus.

-Eixos intermedis: Són eixos capaços de satisfer els requisits de sortida de la
columna EPS (90Nm).

PFC V1.0 MARC CUNILL BELMAR 2010

21/ 128

- Implementació d'un software de gestió de cicle de vida del producte
al sector del metall -

TRW Automotive,amb seu a Livonia, MI, és un proveïdor de peces d'automòbils als fabricants i
distribuïdors del mercat d'accessoris. L'empresa va ser creada a partir de TRW Corporation. TRW
Automotive és líder mundial en seguretat automotriu i produeix un dels majors conjunts de tecnologies de
seguretat activa i passiva. Segueix sent en l'avantguarda de l'evolució de la dinàmica del vehicle, els sistemes
d'assistència, els frens, els cinturons de seguretat, tecnologies de l'electrònica, així com també programari que
millori la seguretat, la comoditat i el confort dels vehicles del futur.TRW Corporation compta amb 156,000
treballadors repartits en tots els continents.
Unitats de Negoci de TRW Automotive:
* Sistemes de Control
* Frens
* Electrònica
* Enginyeria d'ensamblatge i components
* Sistemes de seguretat dels ocupants
* Sistemes de Direcció
Principals productes de sistemes de direcció:
-EPS: Integra l'electrònica del sistema (motor, controlador i sensor) i el mecanisme
d'assistència,tot aquest conjunt es troba en la columna de direcció,l'assistència es realitza a
través d'un mecanisme corona - vis sens fi.

-REPS: Integra l'electrònica del sistema (motor, controlador) i el mecanisme
d'assistència,tot aquest conjunt es troba en el bastidor i funciona a través d'un
mecanisme pinyó-cremallera, l'assistència es realitza a través d'un motor i una
politja que actuen sobre la cremallera.
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EADS (European Aeronautic Defense and Space Company EADS N.V.) és la corporació industrial
europea més important, dintre del segment de negoci de l'aviació i l'espai. Es va formar el 10 de
juliol de 2000 unificant les companyies:
* Aérospatiale-Matra de França
* Dornier GmbH i DaimlerChrysler Aerospace AG (DASA) d'Alemanya
* Construccions Aeronàutiques SA (CASA) d'Espanya
Al 2004, EADS comptava amb més de 110.000 persones en més de 70 centres
productius al voltant del món. Legalment establerta a Ámsterdam ,tot i que els
Headquarters generals de la corporació es troben a París, França, i Ottobrunn, al sud
de Munich (Alemanya).
Seccions EADS:
Airbus
Airbus és un fabricant d'avions civils i militars que pertany en un 100% a EADS. Recentment ha comprat el 20%
pertanyent a BAE Systems. Els Headquarters generals de Airbus són a Toulouse, França.
Eurocopter
Eurocopter és un fabricant d'helicòpters lleugers i mitjans, civils i militars. Els Headquarters generals són a
Marignane, França.
Aeronaus de transport militar
EADS produeix aeronaus de transport militar a través de la companyia
Airbus Military. Aquesta empresa és la desenvolupadora de l'Airbus
A400M, que haurà de competir amb el C-130 Hercules de Lockheed
Martin. Actualment construeix l'A310MRTT i A330 MRTT. La part
espanyola d'aquesta divisió produeix els avions CASA CN-235, venut a
nombroses forces aèries de tot el món i preseleccionat per EE. UU. com
avió de patrulla marítima (projecte Deep Water) i el CASA C-295, avió de
característiques similars al CN-235 però de major grandària, potència i abast.
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Divisió Espacial
EADS Astrium és el nom de la divisió espacial de EADS. Té la seva base a
Tolouse, França. El nombre d'empleats en 2008 és d'aproximadament
12.000, repartits en cinc països: Alemanya, Espanya, França, Països
Baixos i Regne Unit. Està dividida en tres seccions:
* Astrium Satellites: Dedicada a la fabricació de satèl·lits.
* Astrium Services: Formada a partir de Paradign Secure Communications
(operador de satèl·lits de defensa per al Ministeri de Defensa del Regne Unit) i dedicada al servei de
comunicacions protegides i de navegació via satèl·lit. És soci principal del consorci que gestionarà el sistema de
navegació per satèl·lit Galileu.
* Astrium Space Transportation: Contractista principal de la fabricació dels llançadors Ariane, del vehicle espacial
ATV i de sistemes orbitals com el Mòdul Columbus.
Divisió de Defensa i Seguretat
La divisió de Defensa i Seguretat consisteix en cinc subdivisions.
* EADS Avions Militars, incloent productes Mako/HEAT, i es basa en les següents
companyies:
•Dassault Aviation: Fabricant de caces i altres aeronaus militars.
•Eurofighter GmbH: Fabricant de l'Eurofighter Typhoon.
*EADS Serveis.
*Míssils: MBDA i LFK.
*Defence Electronics: Sensors i aviònica d'EADS.
*Defence and Communications Systems: Sistemes electrònics i de programari.
Altres
* EADS Socata: Fabricant de petites aeronaus.
* Dresden Elbe Flugzeugwerke (EADS EFw): Converteix avions de passatgers en avions de càrrega.
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5.2-Proveïdors:
A continuació s'inclou una llista dels principals proveïdors globals d'elements estàndard. Els proveïdors que
fabriquen components de disseny mecànic acostumen a variar molt en funció del tipus de projecte. Actualment hi
ha proveïdors de disseny mecànic tant a Espanya,així com a Polònia,Mèxic,Malàisia i Xina.

Mecànica

Control

Pneumàtica/Hidràulica
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5.3-Competidors:
ATS Automation és el principal competidor de Mapro, ATS és un líder mundial en
solucions d'automatització per a la fabricació. Han dissenyat i construït més de 10.000
sistemes d'automatització de molts dels fabricants més importants del món en àrees tan
diverses com les telecomunicacions, semiconductors, fibra òptica, automoció,
informàtica, energia solar i productes de consum. Els seus productes van des de l'optimització de la part del client ,
l'automatització de la fàbrica a través de l'enginyeria simultània, desenvolupament de prototips, desenvolupament
de productes d'automatització estàndard per al disseny personalitzat i construcció a la planta del client . ATS
compta amb 14 centres de fabricació i suport al client a Amèrica del Nord, Europa i Àsia, dotant als seus clients
globals de recursos tècnics, de servei i suport de producte.
Dins el sector de l'automoció ATS pot proporcionar solucions d'automatització, inclòs el muntatge, mecanitzat,
emmotllament de plàstics, enrotllament d'armadura, les proves i la recopilació de dades i anàlisi per a la fabricació
d'una àmplia gamma de components d'automoció i subconjunts.
* Direcció, suspensió i tren motriu.
* Sistemes de frenada.
* Sistemes de motor i combustible.
* Sistemes de seient.
* Finestres i eixugaparabrises.
* Instrumentació, interruptors, controls .
* Sensors i solenoides.
* Sistemes de seguretat.
* Sistemes de confort .
* Tancament i bloqueig.
* Sistemes de Sostre solar, miralls i il.luminació.
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5.4-Substitutius:
Per la part de màquines de test degut a l'especialització i el tipus de màquines que realitza Mapro és molt difícil en
el mercat trobar un competidor capaç de realitzar un producte substitutiu ja que els clients principals de Mapro
saben que el tipus de producte que es realitza té un alt valor afegit i unes característiques molt concretes a més
d'un preu competitiu.Per la part de línies de muntatge si que hi han productes substitutius però els competidors de
Mapro realitzen un producte amb un preu força més elevat, de manera que els clients acaben optant per Mapro ja
que normalment la part de muntatge va associada juntament amb la part de test i els principals clients desitgen un
únic proveïdor per realitzar el test i el muntatge del seu producte.
5.5-Amenaçes i oportunitats:
Oportunitats

Amenaçes

•L'empresa pot invertir en R+D+I gràcies a les

•L'empresa està molt enfocada al sector de

ajudes del govern i la UE.

l'automoció.

•L'empresa compta amb filials als principals països •El sector de l'automoció exigeix molta
emergents.

competitivitat(innovació i preus baixos).

•L'internacionalització dels clients permet una
expansió de l'empresa i noves oportunitats.

•La re-localització de plantes pot afectar directament.

•L'empresa pot desenvolupar millors productes
degut a les experiències ja posteriors amb els

•L'empresa depèn de massa pocs clients.

clients.
•La competència en països emergents pot esdevenir
una pèrdua de clients.
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5.6-DAFO:
Debilitats

Amenaçes

•El doble flux d'autoritat en ocasions
origina conflictes.

•L'empresa està molt enfocada al
sector de l'automoció.

•Pot produir estrés en els membres de
l'equip si han de donar explicacions a 2
caps.

•El sector de l'automoció exigeix
molta competitivitat(innovació i
preus baixos).

•Té costos burocràtics d'operació alts
degut a que inverteix molt en la capacitació •La relocalització de plantes pot
dels seus empleats i per tant també s'han
afectar directament.
d'elevar els salaris.
•No està ben definida l'autoritat,establiment
•L'empresa depèn de massa pocs
de prioritats i la utilització de recursos entre
clients.
el Gerent/Directors/Responsables.
•La competència en països
emergents pot esdevenir una
pèrdua de clients

Fortaleses

Oportunitats

•Permet reunir diferents experts en un
equip,això permet flexibilitat i autonomia.

•L'empresa pot invertir en R+D+I
gràcies a les ajudes del govern i la
UE.

•Ajuda a resoldre els conflictes entre els
objectius generats per les diferents àrees
funcionals de l'empresa.

•L'empresa disposa de filials als
principals països emergents.

•L'internacionalització dels clients
•Els membres tendeixen a motivar-se més. permet una expansió de l'empresa
i noves oportunitats.
•L'empresa pot desenvolupar
•Serveix d'entrenament per a promocions
millors productes degut a les
posteriors
experiències ja posteriors amb els
clients.
•Contribueix a augmentar l'implicació i el
compromís dels integrants dels equips.
•Està orientada als resultats finals.
•Identifica amb precisió la responsabilitat
de cada cap.

Com es pot veure en el DAFO, l'empresa ha d'aprofitar la oportunitat l'expansió a nivell global tant d'aquesta com
dels seus clients i les fortaleses de que disposa per augmentar la seva competitivitat en el sector de l'automoció i
alhora buscar nous mercats ja que,el fet de dependre massa d'un únic sector i no invertir en I+D pot comportar el
risc de perdre clients degut a la competència dels països emergents i la re-localització de plantes client.

PFC V1.0 MARC CUNILL BELMAR 2010

28/ 128

- Implementació d'un software de gestió de cicle de vida del producte
al sector del metall -

6-Identificació del problema principal:
Tal i com s'analitzen les amenaçes i les debilitats en els punts anteriors, l'empresa necessita ser competitiva a
nivell global, sinó perd el risc de perdre clients dels quals té molta dependència i a més a més necessita expandirse d'una forma ordenada, sinó també perdrà competitivitat. Segons s'ha vist ens el punt del procés de fabricació,
un dels punts claus és la fase de disseny.En aquesta fase intervé tot el temps d'enginyeria i és un bon punt per
reduir costos, aquest és el primer punt , tot i que el procés de reducció de temps i costos es pot aplicar al llarg de
tot el procés.Com a punt de partida principal començarem amb la implementació d'un software de gestió del cicle
de vida del producte, aquesta implementació del software que ens ha d'ajudar a reduir temps i costos a mig plaç .
Aquest software es va començar a implementar a Mapro fa 5 anys però no s'ha aconseguit una funció total degut a
la falta de previsió, falta de suport, disponibilitat de recursos humans i disponibilitat de capital per realitzar-ho
correctament. Per tant, tenim una inversió realitzada de la qual no se'n ha tret cap benefici,aquest és doncs el
problema principal.
Com que necessitem treure'n profit de la inversió, en els següents punts d'aquest PFC s'analitzaran les possibles
capacitats que permet el software al llarg de tota la cadena de procés, així com l'implementació òptima per a
l'empresa en el departament de mecànica i el departament de fabricació.
A continuació s'analitzen els problemes principals a nivell global, del departament mecànic i el departament de
fabricació.
A nivell global:
• L'empresa té una representació global però no disposa de cap eina per gestionar projectes a nivell global.
• No hi ha cap sistema de gestió que permeti posar en comú totes les dades generades en els projectes i que
aquestes dades siguin fàcilment accessibles a tothom.
A nivell de disseny mecànic:
• No hi ha un sistema de re-utilització de projectes eficient.
• No hi ha cap sistema de control de dades per l'actual CAD.
• Hi ha la necessitat de treballar amb Multi-cad a nivell global.
• No hi ha cap estandarització del producte ni de proveïdors.
• No hi ha cap manera d'assegurar la validesa de les dades en un flux continu.
• No hi ha cap manera d'assegurar la no-manipulació dels CAD 3D de proveïdors per part dels propis enginyers ja
que tothom pot crear/manipular peces estàndard.
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A nivell de fabricació:
• Hi ha duplicat / modificació de les dades i no podem assegurar que es fabriqui l'última revisió del producte.
• Els muntadors no disposen de cap eina capaç de facilitar el muntatge(Accés al 3D)
• Els muntadors no poden accedir fàcilment a un plànol sense la presència d'un enginyer.
• Els muntadors no sempre són capaços de poder transmetre modificacions/problemes del producte degut a que
no hi ha un sistema d'anotació d'errors eficient.
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7.0-Situació inicial:
Com a situació inicial partim de que es va comprar fa 5 anys un software de gestió de cicle de vida del producte
(PLM),la idea inicial era implementar-ho al departament mecànic i al departament de fabricació i posteriorment als
altres departaments i filials de l'empresa,i per diversos motius no s'ha implementat al llarg dels 5 anys. D'aquesta
manera pràcticament vol dir que s'ha de tornar a començar el procés d'implementació ja que s'han de redefinir
conceptes de funcionament del programa.Partim des de els inicis de l'any 2009 quan l'empresa va optar per
redefinir l'implementació.En el següent apartat s'expliquen les solucions realitzades al llarg d'aquest PFC.
7.1- Introducció Solid Edge:
Actualment a MAPRO es dissenya fent servir majoritàriament com a software CAD Solid Edge,tot i que en alguns
projectes s'ha fet servir CATIA ó PRO/Engineer degut a especificacions del client. La utilització de diversos
software CAD implica que l'empresa necessita un software de gestió de dades capaç de treballar amb un
MultiCAD,optar per treballar sense aquest software de control implica no tenir un control total en les fases
posteriors del cicle de vida del producte amb els seus conseqüents posteriors errors.
Solid Edge és un software paramètric de peces en 3D basat en un software de disseny CAD. Aquest software
pertany a la casa SIEMENS. Solid Edge ens permet el modelat de peces de diferents materials,doblat de xapes,
ensamblatge de conjunts,soldadura i funcions de dibuix en plànol per a enginyers. Ademés entre d'altres incorpora
mòduls de cablejat i creació d' electrodes per processos d'electroerosió.
La versió que MAPRO utilitza actualment de Solid Edge és la V19 però en els propers 3 mesos es té previst migrar
a l'última versió anomenada ST2 que incorpora suport per a processadors de 64bits i permet la comunicació amb
el software PLM Teamcenter també a 64bits ademés de totes les millores que s'han afegit.
Després de la V19,Siemens va crear la V20 que entre d'altres millores
incorporava la gestió més eficient de conjunts grans. En els darrers 2 anys
Siemens ha creat les versions ST i ST2 en les quals s'ha incorporat una
manera més eficient de dissenyar anomenada "Synchronous technology".
Synchronous technology combina la velocitat i la flexibilitat juntament amb el
control precís del disseny,els models poden ser desenvolupats molt més
ràpidament perquè no requereix que les funcions hagin de ser re-calculades
des de zero. Els canvis en el disseny són molt més flexibles gràcies al
control en 3D de les cotes. Ademés en els models importats d'altres software
CAD aquesta tecnologia també en serveix de manera que podem realitzar canvis a l'instant. El gran salt és que no
es dissenya seguint un arbre de funcions on cada una té una dependència amb l'anterior,sinó que cada funció és
independent i ens permet modelar molt més fàcilment.
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7.1.1- Motius pels quals l'empresa ha optat per Solid Edge:
MAPRO inicialment va començar dissenyant amb Autodesk
AUTOCAD,posteriorment

va

decidir

canviar

a

Autodesk

Mechanical Desktop,fins que va arribar un punt que,degut a la
complexitat de les màquines i la gran quantitat de peces que
calia tenir en el conjunt 3D es va optar per canviar de software.
És van estar avaluant diversos programes CAD i com a decisió
final degut al cost/qualitat es va optar per Solid Edge.El factor
més important és el cost de les llicències ja que de tots els
programes CAD que hi han al mercat pràcticament és el més
econòmic(uns 5000€ per la llicència bàsica).Un altre motiu pel
qual es va escollir Solid Edge és que un dels principals clients de MAPRO treballa amb el CAD NX,també de
Siemens cosa que facilita l'intercanvi de dades amb el client.

7.1.2- 10 Raons per utilitzar Solid Edge segons Siemens:
1-Sistema de modelat ràpid i flexible:
Solid Edge amb Synchronous Technology és la més
completa dels sistemes 2D/3D de CAD disponibles en el
mercat avui en dia. Combina la velocitat i la flexibilitat del
modelatge directe amb un control precís de la dimensió
impulsats pel disseny més ràpid imés flexible. Preparat per
revolucionar la manera de pensar sobre el disseny en 3D,
Solid

Edge

amb

Synchronous

Technology

permet:

•Innovar més ràpid amb un nou entorn de disseny
interactiu.
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• Disseny iteratiu amb velocitat i flexibilitat sense límits.

• Editar dades CAD més ràpid que el proveïdor que te les ha subministrat.
• Aprofitar el poder de 3D amb la simplicitat de 2D.

Els software CAD d'avui obliguen als usuaris a passar un temps d'enginyeria
en planificació de dissenys per a l'ús futur. Solid Edge amb la tecnologia
sincrònica permet crear dissenys tan ràpid com se't acudeixin i ofereix una
experiència de disseny 100 vegades més ràpid utilitzant:

• Integració en 2D i 3D que et permet dibuixar en 2D, i immediatament la
creació de geometria 3D sense passos intermitjos.

• Disseny regional basat en que et permet identificar les àrees dins d'un dibuix o model per generar la geometria
3D.

• El disseny paramètric en 3D permet utilitzar taules i fórmules per editar i controlar les dimensions del Model.

• El concepte de gran abast ens permet tallar una peça en secció,la secció transversal resultant en 2D es pot
editar directament com si es tractés de geometria en 3D.

• El Volant 3D proporciona l'edició de paràmetres a l'instant.

• L' interfície d'usuari d'estil Office 2007 i un nou disseny de l'EdgeBar permeten millorar la productivitat.

2-Transició senzilla del 2D al 3D:
Moltes empreses que volen fer la transició de 2D d'AutoCAD i altres productes es troben que l'aprenentatge i el
manteniment de múltiples sistemes de disseny dificulta la seva transició, Solid Edge té eines que permeten
realitzar-ho sense entrebancs i evolucionar cap al món productiu del 3D. La típica resposta dels venedors és
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renunciar a les dades en 2D i saltar el cap al 3D.Solid Edge
és l'únic sistema de disseny CAD que permet crear 2D des de
zero, i modificar o mantenir totes les dades anteriors en 2D de
múltiples sistemes mentre es realitza la transició al 3D i tot al
nostre propi ritme i l'ús d'un sol producte. Siemens ha
demostrat el pas d' "evolucionar el procés a 3D ", els usuaris
poden actualitzar el 2D d'AutoCAD a Solid Edge i gaudir d'un
flux de treball senzill i coherent, aparença i sensació famíliar
dels seus dibuixos i escurçant la corba d'aprenentatge
assegurant al mateix temps la coherència i la integritat de
dades.

3-Kit complet d'eines per al modelat
Solid Edge augmenta la productivitat del disseny amb comandaments
especialitzats i entorns per ajudar a dissenyar molt més ràpidament que amb
d'altres eines CAD. Entorns totalment adaptats i comandaments estàndard
de modelatge que permeten accelerar el disseny de peces de plàstic, marcs,
soldadures,

xapes,

tubs, canonades i cablejat, a més de les imatges renderitzades. Les
característiques específiques de procés ofereixen instruccions pas a pas per
crear fluxos de treball guiat i característiques individuals que són comunes a
indústries específiques.Un exemple d'això és Solid Edge disseny de xapa ara
amb "Synchronous Technology".Característiques especifiques del procés i
fluxos de treball dels usuaris amb un avantatge competitiu millorant significativament la productivitat de l'entorn de
xapa gràcies al disseny de components i també en el procés de documentació i fabricació.
4-Millor software de modelat de xapa
Una molta bona capacitat de disseny de Solid
Edge és l'entorn de xapa, l'entorn de xapa
ofereix un disseny complet a través d'un flux
de treball que va des del disseny fina a la
fabricació, tot mitjançant ordres de model
senzilles que s'adapten només al disseny de
xapa metàl. lica.L'entorn de xapa proporciona
eines de disseny per al disseny eficient dels
armaris elèctrics, proteccions,etc..
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5-Sistema òptim per a la gestió de conjunts massius
Solid Edge va ser el primer CAD en introduir el concepte de
simplificació de conjunts. L'emmagatzematge i l'obertura dels
conjunts amb qualsevol combinació de "Simplificat" o "Detallat" de
les peces que garanteix un rendiment màxim, sense limitar
l'interacció de l'usuari. La selecció d'opcions innovadores de
visualització, permeten navegar per tota l'estructura de l'arbre de
muntatge sense obrir el conjunt, també permet ràpidament
l'aïllament de components necessaris per a cada tasca de disseny
sense necessitat obrir tot el conjunt. Quan s'han de generar els plànols, l'ús del simplificat de visites de qualitat
asseguren que podem col. locar ràpidament vistes de detall en el plànol.
6-Entorn de generació de plànols altament productiu
Solid Edge és líder del mercat en l'elaboració de plànols i tot es
basa en l'idea de centrar-se en els quatre components claus que
afecten el temps necessari pel progrés des del disseny fins a la
impressió, és a dir, el disseny, el rendiment, l'anotació i la revisió.
Amb Solid Edge, només s'ha de seleccionar el model 3D, i les
visites normals es creen
automàticament.
addicionals,
seccions
s'agreguen

Visites

com
o

ara

detalls
amb

un

simple clic. Especejament,globus, llistes de peces i llistes de materials
són fàcils de crear i actualitzar quan es realitzen canvis en els models
3D. Les plantilles ràpides tenen la funció d'eliminar les tasques
repetitives,només cal definir una plantilla de dibuix que de forma
automàtica defineix el disseny de nous dibuixos, incloent totes les seccions estàndard i de vistes de detall, així
com llistes de peces i globus. Eines de gestió innovadores fan que sigui pràctic d'elaborar les vistes de detall de
conjunts grans, mentre que el dimensionament pràctic i intel.ligent i les eines anotació permeten tenir vistes
totalment acotades en segons.
7-Disseny escalable i anàlisi d'errors
Creat específicament per als enginyers de disseny, Simulation Express proporciona les millors eines preconfigurades,tot es basa en un procés orientat a l'usuari per a un anàlisi ràpid d'elements finits (FEA).Les tasques
es duen a terme dins Solid Edge i en una única finestra que permet realitzar simulacions tant estàtiques com
dinàmiques de peces.
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8-Entorn col·laboratiu a través de tots els processos
Amb una millora de les eines d'anotació en 3D,l'eina d'informació de
fabricació (PMI) és fàcil d'emmagatzemar amb els models 3D i conjunts.
Aquests models "intel·ligents" tenen com a objectiu reduir la necessitat de
plànols en revisions de disseny i es pot utilitzar per a molts propòsits a través
de tot el procés,incloent la fabricació. L'inclusió de la definició del producte
en 3D en un arxiu digital no només millora la productivitat, sinó que assegura
que la informació que és en el fitxer 3D és precisa i sincronitzada,i elimina la
necessitat de mantenir múltiples documents al dia.
9-Perquè disposen de solucions de gestió del disseny
Únic en la indústria PLM ,escalabilitat i la interoperabilitat amb tots els els
productes nostres,aquesta és la visió central de Siemens PLM Software.
Siemens té una estratègia clara i coherent, que permet co-existir a diferents
productes oferint un enfocament segur i escalable per al disseny i gestió de
dades. Si ja s'està utilitzant els productes de Siemens, Siemens es
compromet a proporcionar la funcionalitat de Solid Edge, que permet la
coexistència de diversos productes dins de la nostra empresa. Solid Edge
és completament escalable i extensible tant a NX i Teamcenter que són
eines de programari que es poden necessitar quan les necessitats de negoci canvien. La tecnologia d'associació i
d'inserció de Siemens està demostrada amb molts clients que utilitzen combinacions d'NX i Solid Edge.
10-Perquè és de la gamma Velocity series
Solid Edge és el component de disseny de la base
de Velocity Series ,una família completa de
solucions modulars i integrades per abordar la
gestió del cicle de vida del producte (PLM) a les
necessitats de les PYMES. Consisteix en una
família capaç d'omplir el disseny de producte
digital, anàlisi,programació NC i de gestió de
dades de programari, la família Velocity Series
s'aprofita de les millors pràctiques de la indústria
per a proporcionar importants avenços en la
facilitat d'ús i desplegament. Empreses de fabricació mitjanes poden aprofitar el poder de Velocity Series per
transformar el seu procés d'innovació, mantenint un baix cost total de propietat. Tota la gamma de productes de
Velocity Series són completament escalables a la gamma completa de Siemens líder en la indústria. Tenint en
compte que no totes les empreses són iguals,els productes de la gamma Velocity Series es poden comprar
independent o com un conjunt integrat que permeten en qualsevol moment ampliar l'escala a la gamma Siemens
PLM. Segons el nostre negoci i les necessitats d'organització,sempre trobem una solució rendible que permet a les
PYMES un punt d'entrada al PLM amb un baix cost i el retorn espectacular de l'inversió.
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7.1.3- Mòduls i opcions noves que incorpora Solid Edge ST2:
•Entorn Conjunt:
La versió ST2 incorpora millores en la gestió de memòria per a
conjunts grans i que ens permeten el muntatge massiu de
conjunts,segons Siemens es poden crear conjunts de fins a 100.000
peces.Les eines que ens aporten per poder-ho fer possible són les
simplificacions,alleugeriment de components,creació de zones i
creació de components de grup.Utilitzant aquestes eines podrem
crear conjunts massius de forma senzilla i eficient.
-Mòdul de Canonades i tubs: els conjunts de canonades i tubs es
creen en el mòdul XpresRoute. Utilitzant una trajectòria en 3D, es
creen automàticament les canonades amb els accessoris o tubs
correctes. Les canonades i els tubs s'adapten als canvis de disseny i
a les llistes de tall de material, llistes de materials, i la informació de
fabricació es produeix automàticament.
-Mòdul de disseny de cablejat: El cablejat en Solid Edge es pot crear
manual o automàticament a partir de sistemes CAD elèctrics. Solid
Edge inclou una gamma completa d'eines per a la creació de cables,
enrutament, creació de mànegues i controla constantment el disseny
per a fabricació. També es facilita les longituds de tall i informes.

Opcions en el entorn conjunt:
-Documentació animada i dinàmica: el fet explotar i les
simulacions de moviment ajuden a comunicar les idees del
disseny, mostrar les operacions i millorar la documentació. Un
enfocament basat en la línia de temps permet als usuaris
documentar les seqüències d'explosionat, crear moviments
reals i animar formes. Juntament amb Virtual Studio+, les
pel·lícules foto-realistes poden mostrar els productes en
moviment.
-Disseny d'estructures: Solid Edge accelera el disseny
d'estructures de perfil rígid començant amb un croquis en 3D
que defineix l'esquelet de l'estructura. Solid Edge crea
components de l'estructura de forma automàtica utilitzant
seccions transversals estàndard i genera llistes de "tall en brut" per a la fabricació.
-Soldadures: un entorn dedicat ajuda a desenvolupar estructures soldades. Es proporciona suport per a tot tipus
de soldadures i s'inclouen eines per a definir les operacions prèvies i posteriors a la soldadura. Solid Edge captura
tot el procés i proporciona llistes de materials i dibuixos de components.
-Peces estàndard: les peces estàndard de Solid Edge permeten als dissenyadors afegir, seleccionar i col·locar
cargols, rodaments, accessoris per a tubs i perfils d'acer estructural. Els usuaris poden col·locar peces estàndard
de biblioteques opcionals o utilitzar els nostres propis components personalitzats.
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•Entorn Xapa:
L'entorn de xapa de Solid Edge proporciona totes les eines per automatitzar
el disseny de xapa, Solid Edge proporciona eines basades en operacions per
al disseny de xapa de manera fàcil,que entre d'altres coses permeten
realitzar desplegats de xapa i tenir en compte diverses variables alhora de
dissenyar gràcies a l'ús dels sensors.
•Entorn Peça:
L'entorn de peça de Solid Edge proporciona totes les eines que un
dissenyador necessita,com disseny de sòlids,disseny amb superfícies,entorn
d'esbossos així com d'altres potents utilitats.
-Mòdul de disseny de motlles i elèctrodes: les eines de motlles de Solid Edge
són un potent sistema automatitzat per al disseny de motlles d'injecció de
plàstic. Aquest complet sistema inclou biblioteques de components, suport
per a canals de refrigeració, de diverses cavitats i de diversos nuclis. Una
aplicació complementària de disseny d'elèctrodes ajuda als fabricants de
motlles al llarg d'un flux de treball lògic i gradual per a desenvolupar els
elèctrodes individuals o compostos.
-Mòdul FEA:
En la versió ST2 s'ha incorporat l'anàlisi per elements finits
integrat amb el propi programa,aquesta eina s'anomena
Simulation Express,d'aquesta manera tenim una eina FEA
integrada que ens ajuda de manera que reduïm la creació
de prototips físics reduint costos i temps. Simulation
Express està configurat de tal manera que sigui el més
senzill d'utilitzar per a les tasques diàries a les que s'ha
d'enfrontar un enginyer ,d' aquesta manera ens permet fer
simulacions ràpides de tipus estàtiques ó modals en
conjunts,peces sòlides ó xapa.

•Entorn Plànols:
Solid Edge crea automàticament plànols a partir de models 3D
incloses vistes estàndard, auxiliars, de secció, de detalls, de
trencament i isomètriques, fins i tot sombrejades. Les àmplies eines
d'acotament i anotació de Solid Edge ajuden a documentar totalment
plans detallats de forma sorprenentment ràpida. Conforme es realitzen
els canvis en els models 3D, els dibuixos s'actualitzen automàticament
i una eina de seguiment de cotes captura qualsevol anotació
modificada.
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7.2-Introducció als PLM:
-Definició:
La gestió de cicle de vida del producte o PLM(Product Lifecycle Management) és un procés global per a la
innovació, el desenvolupament, la introducció de nous productes i la gestió de la informació producte des de la
fase de concepte fins al final de vida.Els Sistemes PLM són una tecnologia que permet integrar les persones,
dades, processos i sistemes empresarials a través del software i són capaços de proporcionar un eix d'informació
del producte a tota l'empresa a nivell global.L'innovació i desenvolupament de nous productes són essencials per a
la majoria de les empreses per mantenir el creixement d'ingressos futurs. Els clients demanen més productes nous
en intervals de temps més curts, sovint adaptats a les seves pròpies necessitats, volen dissenys més atractius,
millor rendiment, millor qualitat, preus més baixos i disponibilitat immediata. Per satisfer les necessitats del client,
les empreses han de ser capaçes de col.laborar estretament en la seva pròpia organització i amb socis i
proveïdors situats en diferents parts del món. Al mateix temps, les empreses han de gestionar cada vegada major
gamma de productes juntament amb la complexitat de fabricació, a causa d'un nombre ràpidament creixent de les
normes ambientals i de reglamentació i els requisits.
-El problema:
Acceleració de la innovació i augmentar el nombre de llançaments de nous productes amb éxit al mercat, això
suposa un gran desafiament per a la majoria de les empreses d'avui a causa dels seus processos basats
tradicionalment en sèrie, processos fragmentats, processos manuals, i fins i tot l'ús del paper. El resultat és que
moltes empreses són víctimes de males pràctiques, per exemple són lentes, fan un ús intensiu de recursos, són
inflexibles, proporcionen poca visibilitat,són difícils d'administrar i controlar i tot això suposa molts costos.

Vendes

Enginyeria

Compres

Enginyeria
de la
fabricació

Fabricació

Suport

-La Solució:
A través de la seva capacitat d'integrar tots els productes i dades relacionades amb els processos i eliminar els
límits a la cadena de valor, els sistemes PLM poden reduir significativament les activitats que no són de valor
afegit i permet col·laborar en temps real utilitzant dades coherents en tot el cicle de vida del producte.Com a
resultat, es poden aconseguir millores de la productivitat de més del 60%, això ha permès a les empreses:
• Impulsar l'innovació.
• Accelerar els ingressos.
• Augmentar la productivitat.
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• Reduir els costos.
Vendes

• Millora de la Qualitat.
• Assegurar el compliment mediambiental.

Suport

Enginyeria

• Reduir el temps de llançament al mercat.

PLM
Fabricació

Compres
Enginyeria
de la
Fabricació

7.2.1-Funcions del PLM:
Per entendre les funcions d'un PLM,primer s'ha de distingir en el processos principals , els quals es divideixen en:
la cadena de processos operatius i la cadena de procés tècnic. Els sistemes ERP van enfocats a la cadena de
procés operatiu, mentre que els sistemes PLM permeten automatitzar la majoria de la cadena de procés tècnic.Per
tant podem dir que el PLM només ens ajuda en la part tècnica i també necessitarem d'un ERP per aconseguir el
procés operatiu.En el següent gràfic es pot veure tot el procés complet.

PLM

ERP

Funcions
Tècniques

Funcions
Operatives

Planejament

Planejament

•Enginyeria del disseny
•Anàlisi i Simulació
•Contractació i Compres
•Enginyeria de la fabricació

•Vendes
•Costos
•Producció
•Gestió del material
•Capacitat de planificació i ajust

Execució
•Fabricació
•Muntatge
•Qualitat
•Suport al client

Execució
•Recepció
•Control de la producció
•Control
(quantitat,temps,costos)
•Expedició
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-Descripció de les funcions tècniques del PLM:
Processos de planejament:
• Enginyeria del disseny: Procés en el qual dissenyem el producte (software CAD) i tota la
documentació que forma part de la fase de disseny (esbossos en paper,conceptes,especificacions
tècniques,etc..)
• Anàlisi i simulació: Procés en el qual simulem i validem el nostre producte (software FEM o càlculs)
que ens ajuden a garantir la seguretat del producte.
• Contractació i compres: Procés en el qual planifiquem les compres i totes les contractacions de
personal i transport.
• Enginyeria de la fabricació: Procés en el qual intervé el disseny d'eines, planificació de la
producció,simulació del mecanitzat (software CAM),simulació de la fabricació.
Processos d'execució:
• Fabricació: Procés de seguiment de fabricació del producte.( canvis,errors,re-dissenys ).
• Muntatge: Procés de seguiment de muntatge del producte.( millores,problemes i facilitats per al
muntatge ).
• Qualitat: Procés d'assegurament de la qualitat del producte ( verificació del producte, normes a
complir i documentació ).
• Suport al client: Procés en el qual hi ha tota la part de manuals,recanvis del producte,manteniment.
Tenim doncs amb tots els punts anteriors definides les funcions que ha de realitzar el nostre software i quines
ajudes i millores ens ha d'aportar. El següent pas passa per escollir un software al mercat capaç de realitzar tot
això.
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7.3-Introducció a Teamcenter:
Teamcenter és un software de gestió que promou l' innovació i
millora la productivitat connectant les persones amb els
coneixements de producte i de processos que necessiten per
funcionar de manera eficaç cicle de vida del producte a nivell
mundial. Les solucions de gestió digital del cicle de vida del
producte de Teamcenter estan construïdes sobre una base oberta
de PLM. Teamcenter és el sistema PLM més utilitzat al món,està
recolzat per Siemens PLM Software i l'objectiu és proporcionar
xarxes globals d'innovació que permeten a les empreses prendre
decisions unificades basades en la informació en totes les fases del
cicle de vida del producte. Podem utilitzar les solucions de
Teamcenter per aconseguir millores de rendiment, innovar, reduir el
temps de llançament,complir els requisits normatius i empresarials, optimitzar els recursos operatius i facilitar la
col·laboració mundial. Les solucions de Teamcenter inclouen bones pràctiques basades en processos estàndards
que permeten a l'empresa:
• Implementar ràpidament la solució PLM.
• Obtenir un ràpid rendiment de la inversió realitzada en el PLM.
• Minimitzar el cost de propietat.
-Iniciatives empresarials impulsades per Teamcenter:
•Desenvolupament i introducció de nous productes: Permet millorar l' innovació facilitant la col·laboració global en
temps real a tots els participants i processos del cicle de vida.
•Sincronització de la cadena de valor: Permet destacar de forma global optimitzant l'intercanvi d'idees i informació
entre tots els participants de la cadena de valor.
•Gestió de dades empresarials: Permet millorar la competitivitat proporcionant un accés segur als coneixements
dels processos i dels producte de l'empresa.
•Reutilització i sistema en comú: Permet reutilitzar peces,equipament i processos aprovats per obtenir rendibilitat i
fomentar les bones pràctiques empresarials.
•Gestió de la propietat intel·lectual i de coneixements: Permet capturar els coneixements i l'experiència del
participants en el cicle de vida per millorar contínuament.
•Compliment de normatives: Permet assegurar el compliment de les normatives de mercat integrant els requisits
mediambientals,governamentals i de seguretat des de les primeres fases de disseny.
•Eficàcia de producció: Permet integrar el disseny del producte i de processos amb les bones pràctiques per a
fabricació per incrementar la qualitat i el rendiment de la producció.
•Enginyeria de sistemes i mecatrònica: Permet incrementar el valor afegit integrant en els dissenys tots els
components de software,mecànics i elèctrics.
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-Avantatges que ens presenta Teamcenter:
•Font única de coneixements dels processos i del
producte: Podem utilitzar Teamcenter per establir
una font única de coneixements del producte i dels
processos creats amb diferents sistemes. Els
membres autoritzats dels equips de producte poden
accedir a aquest recurs comú per a trobar de forma
ràpida l' informació que necessiten per a realitzar els
seus treballs. Amb està font única, l'empresa pot:
-Augmentar la productivitat permetent als usuaris
reduir el temps de recerca d'informació fins a un
65%.
-Eliminar errors costosos i la repetició de treballs
proporcionant als responsables de la presa de
decisions una millor visió del cicle de vida del
producte.
-Reduir els costos del producte i del cicle de vida reutilitzant l' informació del producte i dels processos en diversos
programes i projectes.
-Sincronitzar i accelerar l'execució operativa de l'equip de disseny proporcionant requisits i definicions del producte
actualitzats i en col·laboració instantània.
Per a reduir costos i buscar les oportunitats internacionals del mercat, les empreses capdavanteres actuals estan
descentralitzant diverses funcions operatives per tot el món.Teamcenter facilita la col·laboració instantània
permetent a equips globals connectar, comunicar i compartir informació. Una vegada implantades les capacitats de
col·laboració de Teamcenter, els equips globals poden:
-Obtenir la resposta correcta de forma més ràpida i accelerar el desenvolupament general del producte fins a un
25%.
-Comunicar visualment, la qual cosa permet la cooperació entre persones per a prendre millors decisions.
-Implicar als proveïdors, socis i clients en els nostres equips permetent intercanviar informació en un entorn segur
que protegeix els interessos de tots els participants.
-Automatitzar la revisió i aprovació dels fluxes de treball, avaluar idees més innovadores i millorar el procés de
gestió de canvis fins a un 30%. No és possible aprofitar el cicle de vida del producte com un actiu empresarial tret
que tinguem una visió de tot el cicle de vida.Teamcenter és l'única solució PLM del mercat actual que s'ocupa del
cicle de vida del producte des de la planificació fins al desenvolupament del producte, la seva fabricació,
manteniment i retirada. Una vegada que haguem implantat la solució a tot el cicle, és possible:
-Controlar el creixement dels ingressos unificant les decisions amb els requisits del mercat en tot el cicle de vida
del producte.
-Treure el màxim profit del temps i el cost del cicle de vida del producte assolint una visió total en les diverses
fases operatives del cicle del producte.
-Dominar els canvis comprenent l' impacte que tenen en la resta del cicle de vida del producte.
-Realitzar un llançament més ràpid automatitzant els processos comuns que afecten a diverses fases del cicle de
vida.
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•Cost de propietat més baix: Teamcenter proporciona una arquitectura
orientada al servei fàcil de configurar que elimina els alts costos
d'implementació. La interfície oberta d'alt rendiment de Teamcenter
permet integrar les capacitats del sistema amb els processos existents,
amb la qual cosa és possible:
-Reduir els costos d'integració intercanviant perfectament l' entre
Teamcenter i aplicacions CAD, CAM, CAE, ERP i SCM.
-Minimitzar els costos d'implantació utilitzant aplicacions preparades en
comptes de implementar solucions personalitzades.
-Reduir els costos de formació utilitzant amb Teamcenter la filosofia i
tipus d'interfície de Microsoft Windows.
-Teamcenter ens ofereix de manera senzilla portals i panells d'informació que faciliten la distribució de les dades.
-L'arquitectura escalable de Teamcenter permet als clients adaptar el PLM al seu propi ritme.
-Siemens PLM té un compromís amb els seus clients i es compromet al funcionament correcte del PLM.
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7.4-Anàlisi d'altres PLM:
En aquest apartat s'analitzaran els altres 2 principals competidor de Teamcenter.En la següent taula hi ha un
recopilatori de PLM's del mercat i l'enfocament cap al tipus d'empresa que va dirigit el seu producte.Els més
utilitzats actualment són Teamcenter,SmarTeam i Windchill.

SISTEMES PLM DISPONIBLES AL MERCAT
Producte

Enfocament

Venedor

Accolade

PYME

Sopheon

Agile Advantage

PYME

Oracle/Agile

Agile e6

PYME-Gran Empresa

Oracle/Agile

Agile 9

PYME-Gran Empresa

Oracle/Agile

Aras Innovator

PYME

Aras Corp

Arena

PYME

Arena Solutions

Enovia MatrixOne

PYME-Gran Empresa

Dassault Systemes

Enovia SmarTeam

PYME

Dassault Systemes

BPMplus

PYME

Ingenuus

ProductCenter

PYME

SofTech

SAP PLM

PYME-Gran Empresa

SAP

Teamcenter Engineering

PYME-Gran Empresa

Siemens PLM Software

Teamcenter Enterprise

PYME-Gran Empresa

Siemens PLM Software

Teamcenter Express

PYME

Siemens PLM Software

Teamcenter Unified

PYME-Gran Empresa

Siemens PLM Software

Windchill

PYME-Gran Empresa

PTC

Windchill On-Demand

PYME

PTC
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PTC Windchill és un software de gestió de contingut i processos.
Com a característiques generals pot realitzar:
Gestió integral de dades de productes: Com font única d'informació relacionada amb els productes, Windchill
ofereix les prestacions de control i configuració necessàries per a col·laborar en el conjunt de l'organització.
Definició completa del producte digital: Windchill ho controla tot, des de les dades MCAD i ECAD fins al
programari, els càlculs, les il·lustracions i les publicacions tècniques, al llarg del cicle de vida del producte i permet
crear una representació única del producte complet.
Optimitzar els processos: Windchill permet optimitzar els principals processos de desenvolupament de productes i
ajuda a fer realitat les iniciatives de negoci de l'empresa.
Eficaç i ampliable: Amb una arquitectura basada en Web, Windchill permet coordinar grups de disseny distribuïts
per tot el món i créixer fàcilment per a donar cabuda a llocs, usuaris o processos addicionals.
Avantatges:
•Reducció del temps de desenvolupament dels productes gràcies a una col·laboració eficient.
•Reducció dels errors mitjançant l'automatització dels processos i la conformitat amb els estàndards corporatius.
•Reducció dels models rebutjats i les repeticions del treball, ja que les dades dels productes es comparteixen
automàticament amb els enginyers i els sistemes de fabricació de les fases següents.
•Augment de la eficiència, ja que els enginyers poden trobar i gestionar ràpidament diversos formats de contingut
de productes digitals.
•Eliminació dels errors associats amb les dades incompletes o duplicats i amb les transferències manuals de
dades gràcies a l'ús d'un magatzem de contingut de productes únic i segur.
•Reducció del cost total de propietat i del risc tecnològic mitjançant la disminució del nombre de sistemes i bases
de dades que cal mantenir i administrar.
•Els seus estudis mostren amb freqüència la lluita dels fabricants per confirmar que els dissenys satisfan una
demanda del mercat i que existeix un procés que permet assumir el pas al volum complet de producció. Amb la
competència global, el desafiament és encara major, ja que depenen del talent innovador de socis dispersos i de
l'adaptació de les plantes de fabricació per a arribar a la qualitat de productes del nivell Sis Sigma.
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Windchill és l'única solució PLM que s'ha dissenyat expressament per a treballar en un entorn de disseny distribuït
basat en Internet. Tant si es necessiten funcions bàsiques de gestió de dades de productes com si es busca
optimització dels processos per a complir els requisits específics del sector o suport per al desenvolupament global
de productes, Windchill és l'única solució que compta amb les prestacions necessàries per a gestionar amb
eficàcia els equips de desenvolupament de productes globals.
-Flux de treball: Windchill ocupa un paper important en l'augment de la competitivitat d'una empresa, ja que permet
incorporar millores contínues i afavoreix l'automatització dels processos i els procediments empresarials. Els fluxes
de treball es defineixen fàcilment i ràpidament utilitzant l'editor gràfic de processos. Una vegada que un flux de
treball s'ha iniciat, les tasques es distribueixen automàticament als participants interns i externs. Mitjançant la
supervisió i la gestió visual dels processos del flux de treball, els coordinadors poden reassignar les tasques per a
equilibrar les càrregues de treball o evitar els colls d'ampolla.
-Gestió del cicle de vida: Per a gestionar l'evolució de l'informació al llarg del temps, cada fase de
desenvolupament de la vida d'un producte, un component o qualsevol contingut relacionat es pot definir en
Windchill, juntament amb les condicions límit que s'han de satisfer per a avançar al següent pas. Aquestes
transicions es poden controlar automàticament associant els processos del flux de treball amb les fases entre
estats del cicle de vida.
-Gestió de la configuració: Windchill proporciona un mètode sistemàtic per a configurar, gestionar i reutilitzar les
estructures dels productes, i per a associar-les amb el contingut adequat, com els fitxers CAD, la documentació,
els càlculs i les il·lustracions, amb qualsevol nivell de detall de les dades. Windchill permet crear diferents vistes de
configuració (segons disseny, segons planificació, segons manteniment) i ofereix funcions eficaces i flexibles per a
definir articles amb nombre de sèrie, components alternatius, substituts i criteris de eficàcia.
-Seguretat: Windchill proporciona la capacitat fonamental de definir, implementar i gestionar directives de control
d'accés flexibles, i garanteix així que només els usuaris i grups adequats poden accedir al contingut d'un domini en
cada fase del cicle de vida. Windchill pot usar HTTPS per a proporcionar un protocol de comunicació eficient i
segur. A més, Windchill ofereix nombrosos nivells de seguretat, inclosos els d'usuari, producte i fitxer, que són
essencials per a gestionar les activitats d'un equip gran i dispers.
-Arquitectura: Tots els productes de Windchill s'integren entre si i comparteixen un esquema comú de bases de
dades, objectes de negoci, models de procés i interfície d'usuari basada en la web amb un inici de sessió únic.
L'arquitectura d'internet de Windchill està basada en estàndards del sector que permeten l'accés d'usuaris de
diferents departaments de l'empresa i externs, com proveïdors, socis i comunitats de clients. A més l'arquitectura
de Windchill és també interoperable, el que permet compartir sense problemes el contingut dels productes i els
processos amb altres aplicacions de creació i sistemes empresarials, com ERP, SCM i CRM.
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Solucions Windchill:
Gestió del contingut i dades de producte:
•Windchill PDMLink: Permet gestionar i controlar l'informació dels
productes i els processos en tots els passos del cicle de vida del
producte.
•Windchill MPMLink: Permet que els enginyers de disseny i
producció desenvolupin simultàniament processos de mecanitzat
i dissenys d'enginyeria.
•Windchill Supplier Management: Permet optimitzar la selecció
de proveïdors i fabricants en una gran varietat de línies de
producció, programes i regions geogràfiques mitjançant l'ús
d'una solució completa per a gestionar les llistes de fabricants i
proveïdors autoritzats.
•Windchill PartsLink Classification and Reuse: Permet optimitzar la creació, l'ús i la reutilització dels dissenys de
peces amb l'ajuda de biblioteques de disseny internes i de mecanismes de recerca flexibles basats en la web.
•Windchill Aerospace & Defense: Proporciona gestió avançada de configuració i lliuraments per a empreses
d'aeronàutica i defensa.
•Windchill RequirementsLink: Permet assegurar el compliment de les necessitats dels clients i el mercat ampliant
l'eficàcia per a gestionar, realitzar un seguiment i crear referències creuades dels requisits del producte com part
del procés general de desenvolupament de productes.
•Windchill Archive: Permet millorar el rendiment del sistema i
reduir la complexitat mitjançant l'arxivat de l'informació
seleccionada de la base de dades.
•Windchill Business Reporting: Permet utilitzar el software
Cogno 8 Business Intelligence per a crear informes i analitzar
informació de productes i processos en temps real en tota
l'empresa.
•Windchill ProductPoint: Permet col·laborar en informació de
desenvolupament de producte utilitzant una solució basada
en Microsoft Sharepoint.
•Pro/INTRALINK: Permet utilitzar les prestacions completes de gestió de dades de Pro/ENGINEER.
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Col.laboració i gestió de projectes:

•Windchill

ProjectLink:

Permet

gestionar

i

executar

projectes

de

desenvolupament de productes i fomentar una col·laboració eficaç en l'equip
de desenvolupament de productes global amb independència de la ubicació.
•ProductView Lite: Ofereix un rendiment superior en la càrrega i el
processament de les dades visuals i en la interacció amb elles.

Integració empresarial:
•Windchill

Enterprise

Systems

Integration

(ESI):

Permet sincronitzar els processos i la informació entre
els sistemes PLM i ERP per mitjà d'una sòlida
connexió bidireccional.
•Windchill

Info

Engine:

Permet

conectar-se

als

sistemes empresarials per a compartir sense traves les
dades

de

productes

utilitzant

eines

d'integració

flexibles.
•Windchill PLM Connector: Permet intercanviar dissenys de Pro/ENGINEER entre sistemes Windchill.
•Windchill Webparts for SharePoint: Permet presentar informació de Windchill en l'interfície web de SharePoint.
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ENOVIA SmarTeam és un software PLM amb una de les bases de clients de més ràpid creixement per al mercat
de les PYMES, amb més de 6.000 clients en tot el món en els sectors automobilístic, aeroespacial i de defensa,
proveïdors, equips industrials i béns de consum, alta tecnologia (elèctrics i electrònics), i en la majoria d'altres
sectors industrials. El seu abast de solucions permet als departaments d'enginyeria de les empreses grans i
mitjanes empreses del mercat, especialment els que utilitzen la plataforma de Microsoft, administrar eficientment i
aprofitar el coneixement del producte i processos de negoci des del concepte fins a la fabricació. Les solucions
ENOVIA SmarTeam ajuden a les empreses a complir amb els objectius de qualitat, reduir costos, complir amb les
normes, reduir el temps de sortida al mercat i promoure l'innovació.
Integral: Els processos tradicionals provoquen falta
de comunicació, errors i retards,des del concepte a la
fabricació sobretot quan es realitza la gestió de molts
productes de forma simultània. SmarTeam permet
gestionar diversos processos no lineals de forma
simultània i integral en un entorn complex,SmarTeam
pren els seus productes des del concepte a través de
la fabricació amb una solució PLM que optimitza el
cicles de vida dels producte en totes les seves
etapes:

concepte,planificació,

desenvolupament,

proves,planificació de la producció i fabricació.
Característiques clau:
• Gestió d'Items, llista de materials i documents del cicle de vida.
• Interfície d'usuari senzilla.
• Metodologia integrada en el programa.
• Gestió de canvis i de processos: Un sistema controlat permet gestionar els canvis d'enginyeria i dels processos.
• Intercanvi de dades amb ERP així com els fabricants externs i venedors.
- Articles / llista de materials d'importació / exportació de / a ERP
- Articles / importació de llista de materials a Excel
•Gestió d'articles estàndard i de fabricació.
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Avantatges:
•Ràpid de posar en pràctica : Implementació ràpida de manera que
podem evitar processos llargs i complicats.
•Fàcil d'aprendre: SmarTeam ofereix un retorn ràpid de l' inversió
utilitzant MS Project Plan,l'aplicació i la metodologia,guies, ajuda en línia
i instal·lació en un sol clic.
•Millora de la precisió: La consistència de dades i control de la
configuració permet reutilitzar de manera ràpida

i eficaç les dades

existents.
•Llançaments de productes accelerat : Permet detectar i prevenir
errors inicials i reduir la durada i el volum dels canvis d'enginyeria.
•Suport de múltiples programes CAD: La solució combinada
reforça processos de disseny i d'enginyeria.
•Millorar la col·laboració : Gràcies al centralitzat de dades del
producte.
Entorn de col·laboració: Permet treballar en Enginyeria Simultània
ja que els membres de l' equip de treball encarregats de generar
la llista de materials (E-BOM) poden fer individualment i/o al
mateix temps, l'actualització dels elements que componen el llista
de materials, de manera que cada aspecte del desenvolupament
del producte es gestiona en el context dels altres. A cada fase de
la cicle de vida, tot l' equip té la capacitat de veure la llista de materials de cada un dels productes en cada etapa
del desenvolupament,de manera que podem evitar canvis d'última hora o de processos.
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Solucions SmarTeam:
•SmarTeam Editor: Proporciona solucions de
col·laboració empresarial que permeten a les
organitzacions

en

col·laboració

compartir,

intercanviar, veure, manipular i rastrejar informació
sobre el producte des del concepte fins al final, així
com

crear,

modificar,

visualitzar

i

anotar

documents de diversos tipus. Els equips locals i
globals que treballen en múltiples plataformes
(Windows o Unix), poden participar en totes les
activitats del PLM d'una manera segura, a través
de Windows o interfícies web. L'ús de SmarTeam Editor,permet a les empreses obtenir millores en la qualitat del
producte, reduir els costos, agilitzar el temps del projecte, complir amb els estàndards de la indústria i reduir el
temps de sortida al mercat. Els membres de l'equip de disseny poden tenir ple accés des de qualsevol lloc a
informació corporativa, contribuir al desenvolupament de productes, promoure i participar en els processos de flux
de treball, i fer un seguiment de dades, com ara projectes, tasques i recursos,en qualsevol moment.
•SmarTeam Catia Integration: Aquesta solució permet a les
empreses gestionar amb facilitat i col.laborar en la informació
del producte amb les dades de CATIA V5 en la fase de
disseny. Perfectament integrat, basat en windows,integra la
funcionalitat PDM als usuaris. La facilitat d'ús permet a
l'usuari crear, editar i anotar el disseny i altres documents i
administrar les dades mitjançant ENOVIA SmarTeam a través
de menús, icones i les estructures d'arbre. També s'integra el
visor 3D de Dassault Systèmes PLM, proporcionant la
visualització nativa CATIA V5.
•SmarTeam Catia Web Integration: Aquesta solució està basada en la Web, i és una solució per al cicle de vida del
producte de col.laboració per a CATIA V5 i ENOVIA DMU Navigator. Ja sigui dins de l'empresa o dins de la xarxa
corporativa o en llocs remots, permet als usuaris empresarials i proveïdors autoritzats que treballen en múltiples
plataformes gestionar els documents de CATIA directament dins de l'entorn de forma fàcil i segura .
•SmarTeam CATIA Supply Chain Engineering Exchange: Aquesta solució proporciona l'acceleració de
col.laboració en la cadena de subministrament amb tot el relacionat amb l'intercanvi de dades de CATIA V5. Ens
proporciona un autèntic cicle de vida administrat a CATIA V5 i permet mantenir la integritat de dades i enllaços de
les dades, fins i tot quan el soci col·laborador treballa amb un programa diferent (per exemple, ENOVIA
SmarTeam, ENOVIA VPLM ó qualsevol altre sistema de PDM).
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•SmarTeam Multi CAD Integration: Aquesta solució permet als
usuaris treballar amb diferents software CAD i ens permet crear de
forma eficaç, editar i anotar el disseny i documents relacionats,
inclosos els documents de Microsoft Office.També tenim cerca de
gran abast , funció "on s'utilitza" i ens ajuda a millorar la reutilització
del disseny a través de diversos equips. El control de versions
garanteix que els usuaris sàpiguen que estan treballant amb les
últimes dades.Aquesta solució s'integra amb Autodesk AutoCAD,
Autodesk Inventor,Siemens Solid Edge i DS SolidWorks.
•SmarTeam BOM: Aquesta solució permet a les empreses gestionar
l'estructura del producte amb una excepcional flexibilitat,i permet
l'entrega de coneixement del producte a través d'eines dins i fora
del procés d'enginyeria.
•SmarTeam Community Workspace: Aquest solució està basada en
la web i està orientada a la col·laboració.A través d'un portal
web,permet als equips de producte global col·laborar en la gestió de
l'informació sobre el producte dins l'empresa i en tota la cadena de
subministrament amb facilitat, de manera segura i efectiva. Després
de passar per l'autorització rigorosa ens permetrà col·laborar en un
conjunt definit de dades des de dins de la base de dades d'ENOVIA SmarTeam.
•SmarTeam Navigator: Aquesta solució utilitza les tecnologies web estàndard per a proporcionar accés de només
lectura al PLM a través dels navegadors estàndard d'Internet en un entorn dinàmic i segur als usuaris de l'empresa
que treballen en múltiples plataformes.
•SmarTeam Workflow: Aquesta solució proporciona l'automatització de flux de treball i de gestió que simplifica i
agilitza els processos de negoci dels canvis d'enginyeria, mentre que optimitza l'aprofitament de coneixements per
a la presa de decisions. WFL permet als usuaris gestionar el flux de treball del projecte a través de diagrames de
flux integrat, l'estat del projecte complet, rebre alertes en estat "gairebé" i per "completat" dels processos.També
ens ajuda amb la proliferació de coneixement dels processos en tota l'empresa i dirigir automàticament el treball
d'una fase a la següent.
•SmarTeam Program Management: Aquesta solució permet l'emmagatzematge i la gestió de l'enorme quantitat
d'informació relacionada amb el programa, incloent diversos projectes, calendaris, tasques, resultats i recursos, i
connecta perfectament amb el producte i el procés de coneixement, com ara els processos de flux de treball,
documents i llistes de materials . SmarTeam PM ofereix als usuaris de tota l'empresa i en tota la cadena de valor
en un entorn únic i unificat amb facilitat, eficiència i que permet gestionar de forma segura i compartir aquests
elements en temps real a través d'una intuïtiva interfície d'usuari, eliminant els errors en les entrades de dades
manuals.
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•SmarTeam Regulatory Compliance Framework: Aquest producte ofereix una solució per implementar ràpidament
bones pràctiques, i està específicament dissenyat per a clients que necessiten per complir normativa específica en
l'indústria.
•SmarTeam Foundation: És una plataforma d'informació de l'empresa que permet als equips de tota l'empresa
col.laborar en les dades de productes en un entorn d'enginyeria simultània. Ofereix la col.laboració en totes les
aplicacions de l'empresa i està configurat per l'ús òptim de l'estructura d'IT.
•SmarTeam Development Suite: Permet als usuaris integrar components integrats d'ENOVIA SmarTeam amb el
mateix aspecte i sensació en portals web de l'empresa. A més, proporciona un mecanisme per compartir dades
entre diferents sistemes de gestió de dades.
•SmarTeam Multi-site: Aquesta solució és ràpida, segura, i
fàcil d'implementar ,permet la replicació asincrònica inclòs
l'intercanvi de dades complet i la col·laboració eficaç en les
dades d'un producte en els membres de l'equip en
organitzacions globals.
•SmarTeam Multi-site Vault: Aquesta solució es basa en
utilitzar una base de dades central i una rèplica d'arxius entre
diversos llocs addicionals de la mateixa organització. Permet
als usuaris de diferents llocs col·laborar en el mateix projecte
durant l'ús de fitxers que s'han replicat en el lloc local assegurant un alt rendiment.
•SmarTeam Gateway: Aquesta solució proporciona l'intercanvi de
dades

bi-direccional

entre

ENOVIA

SmarTeam

i

múltiples

aplicacions de l'empresa, com la gestió de revisió, control de canvis,
i la col.laboració de les empreses globals. Gràcies a això redueix el
cicle de desenvolupament de productes mitjançant la connexió de
dades de disseny de les seves diferents aplicacions empresarials.
•SmarTeam Job Server: Aquesta solució és una aplicació de
servidor que augmenta l'eficiència mitjançant la realització i gestió
de tasques de l'usuari ja que controla les activitats centralitzades d'ENOVIA SmarTeam com servidor de correu,
servidor d'impressió i tasques dels usuaris.
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7.5-Motius pels quals l'empresa ha optat per Teamcenter:
Els motius pels quals Mapro ha decidit implementar aquesta solució PLM són:
-Segons s'ha exposat en el DAFO l'empresa necessita ser competitiva en el mercat i necessita un sistema capaç
de desenvolupar producte més ràpid i amb un cost més baix.
-Necessitat de tenir un sistema que possibiliti el control i seguretat en la gestió del disseny de manera efectiva,ja
que hi han problemes de duplicat / renombrat / modificació involuntària d'arxius i fabricació incorrecte de revisions
del producte.
-Un del principals clients de MAPRO (Nexteer),que a nivell global és de les empreses més grans utilitza aquest
software i els hi ha proporcionat molts avantatges.
-Permet estandaritzar producte d'una manera senzilla i automatitzar processos.
-Ofereix una compatibilitat amb Solid Edge ja que Mapro ja utilitza Solid Edge i Teamcenter és del mateix
fabricant,la qual cosa proporciona una certa seguretat alhora d'implementar el PLM i sobretot en temes de
compatibilitat amb el CAD existent és un punt molt important alhora de prendre la decisió.
-Ofereix un cost d'implementació competitiu i que Mapro està disposat a assumir.
-Ofereix la possibilitat de treballar amb diversos programes CAD,que en un futur l'empresa pot necessitar fer
servir.
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7.6-Solucions Teamcenter:
En aquest apartat s'exposen totes les solucions que ens ofereix el PLM Teamcenter.Dins d'aquestes solucions hi
han els mòduls bàsics,que són els que ens fan falta per a poder implementar mínimament el software i després
tenim altres mòduls opcionals.L'elecció d'aquests dependrà del tipus d'empresa i/o del tipus de producte que
realitzem.
Llistat de solucions:

Gestió de la llista de materials
Community Collaboration
Gestió del compliment
Gestió de processos d'enginyeria
Gestió del coneixement empresarial
Visualització del cicle de vida
Gestió dels processos de fabricació
Manteniment,reparació i revisió
Gestió de processos de mecatrònica
Gestió de programes,productes i projectes
Anàlisi i elaboració d'informes
Gestió dels processos de simulació
Gestió de les relacions amb els proveïdors
Enginyeria de sistemes i gestió de requisits
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7.6.1-Gestió de la llista de materials:
Les empreses actuals han d'ocupar-se de productes amb
una major complexitat, inclosa la necessitat de donar suport
a diferents mercats, preferències personalitzades dels clients
i canvis tecnològics molt ràpids. Les capacitats de gestió de
la llista de materials (BOM) de Teamcenter ajuden a
gestionar la complexitat proporcionant una visió total en la
definició del producte i la forma que evoluciona en el cicle de
vida. Podem utilitzar les següents capacitats de Teamcenter
para mantenir la precisió de la informació de BOM:
-Configuració del producte i gestió del BOM empresarial:
Podem utilitzar Teamcenter para aprofitar la part comuna en
els nostres productes, proporcionant una base per a les nostres iniciatives de re-utilizació. Els nostres equips
poden utilitzar les capacitats de marcació i revisió de BOM de Teamcenter para veure l'efecte en temps real dels
canvis del disseny per a qualsevol context aplicat o selecció de configuració.
-Estructura i gestió de dades específiques del projecte: Podem aprofitar Teamcenter per a donar suport a la gestió
tradicional de BOM, com el llançament de peces per a la seva producció, així com ampliar la gestió de BOM per a
la definició de requisits, simulació, fabricació, aprovisionament, MRO i altres activitats del cicle de vida.
-Gestió de representació del cicle de vida: Teamcenter ens permet auditar la informació del producte i proporcionar
informació visual de manera que podem fàcilment veure l'informació que està completa i comptabilitzada i el que
encara es troba en curs.Teamcenter proporciona eines per a conèixer "on es va utilitzar"/"on està referenciat" i
eines de seguiment/comparació per garantir que es comprèn totalment l'impacte del disseny.
-Gestió de contextos. Els usuaris poden aprofitar Teamcenter para treballar en l'àmbit o "vista" apropiats de la
configuració del producte basant-se en el temps, maduresa o criteris basats en característiques úniques per a la
seva funció.
Avantatges:
•Lliurar al mercat de forma ràpida i precisa el contingut correcte del producte gestionant els canvis de BOM en tota
la gamma del producte .
•Optimitzar el llançament al mercat sincronitzant el BOM cap amunt i cap avall, facilitant, per tant, una millor
coordinació inter-disciplinar.
•Millorar la productivitat de l'equip individual i col·laboratiu permetent als usuaris treballar en contextos consistents
que proporcionen un àmbit comú a les nostres dades de producte (és a dir, assegurar que s'usen les
configuracions correctes i les versions de treball correctes del producte).
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7.6.2-Community Collaboration:
Les capacitats de col·laboració en comunitat de Teamcenter
permeten establir un entorn segur i adaptatiu on els equips multidisciplinars distribuïts poden treballar junts en temps real amb
dades completes sobre el producte en tot el cicle de vida del
producte,

sense

necessitat

de

cap

tipus

de

formació

o

aprenentatge especial sobre l'ús de PLM o del sistema CAD.
Teamcenter permet als equips de producte treballar amb els
nostres proveïdors, socis i clients de confiança en una comunitat
de col·laboració que facilita estudis conceptuals, revisions de
programa, revisions de disseny i revisions de canvis d'enginyeria.
Per a protegir aquestes iniciatives,Teamcenter proporciona les següents capacitats de col·laboració en comunitat:
-L'aprenentatge virtual permet als grups formar ràpidament un equip virtual i afegir fàcilment nous col·laboradors.
-Les conferències virtuals permeten als membres de l'equip compartir informació de forma senzilla des de les
seves taules de treball sense els costos ni inconvenients de viatjar.
-La captura instantània de coneixements permet als equips recopilar informació de tots els participants i integrar
aquests coneixements desestructurats en informació estructurada ja gestionada amb Teamcenter.
-La col·laboració visual de dades del producte proporciona a tots els membres de l'equip una visualització
integrada que els permet veure, marcar i analitzar les dades a partir de qualsevol CAD a través del format JT.
-Els portals personals proporcionen a les persones vistes del producte i dels processos corresponents a les seves
funcions, responsabilitats de flux de treball i drets de seguretat.
-Les capacitats de col·laboració síncrona i asíncrona proporcionen als membres de l'equip visualitzacions del
producte en 3D, compartició d'aplicacions, calendaris i programacions digitals, missatgeria instantània,serveis de
direccionament de documents/notificacions, fòrums de discussió i documents, carpetes i biblioteques compartides.
Avantatges:
•Permetre als membres de l'equip participar en un entorn de col·laboració que combina els avantatges del PLM
amb la familiaritat d'ús de l'escriptori de Microsoft.
•Connectar les capacitats de col·laboració en comunitat de Teamcenter en el nostre entorn empresarial basat en la
web, de manera que podem aprofitar els coneixements inclosos en els nostres sistemes ERP, SCM i CRM
juntament amb els coneixements de producte que gestiona Teamcenter.
•Aprofitar l'ús que fa Teamcenter del format JT perquè els membres de l'equip puguin veure, marcar, revisar i
aprovar dissenys multi-CAD sense necessitat que tinguin una llicència per a CAD o saber dissenyar en CAD.
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7.6.3-Gestió del compliment:
La gestió del compliment de normatives ens permet documentar, complir i
realitzar un seguiment del compliment de normatives en tot el cicle de vida
del producte. Podem utilitzar Teamcenter per a capturar en la fase inicial els
requisits de compliment, incorporar aquests requisits en els processos de
desenvolupament i fer un seguiment de la responsabilitat per al compliment
de la normativa. Les capacitats de gestió de configuració de Teamcenter,
manteniment de registres i seguiment d'auditoria protegeixen el compliment
de les normatives, inclosa la gestió d'arxius i de registres financers i de productes i les necessitats de la
conservació de documents i registres.
Teamcenter proporciona complements a mida per als següents processos de compliment:
-Compliment mediambiental: La solució de compliment mediambiental de Teamcenter permet complir les directives
ELV (relativa als vehicles al final de la seva vida útil), RoHS (sobre la restricció de l'ús de substàncies perilloses) i
WEEE (referent a residus d'equipament elèctric i electrònic). Aquesta solució facilita la recopilació, gestió i
informes complets sobre compliment mediambiental i la informació de contingut material.
-Compliment mèdic: La solució de compliment mèdic de Teamcenter permet a les empreses gestionar informació
digital de productes d'acord amb els requisits normatius per al sector de dispositius mèdics i la normativa CFR Part
11 i GMP Part 820 de l'organisme per al control d'aliments i medicaments dels EE. UU.
-Control d'exportacions: Les capacitats d'accés autoritzat a dades de Teamcenter controla l'exportació d'informació
regulada, inclosos els requisits especificats per la ITAR (Regulació del tràfic internacional d'armes) dels EE. UU. i
la normativa d'administració d'exportacions (EAR) aplicada pel departament de comerç d'EUA
-Gestió de documents i registres: Podem utilitzar les capacitats de gestió de documents i registres de Teamcenter
para establir una solució de gestió del cicle de vida de dades relacionades amb el compliment que compleixi
l'estàndard 5015.2 dels requisits del Departament de defensa d'EUA Teamcenter que permet definir les dades que
necessitem per al compliment de la normativa, el format que la informació ha de tenir i el temps que ha de
conservar-se la informació.
Avantatges:
•Enfocar el compliment com una iniciativa estratègica més que simplement com una activitat d'elaboració
d'informes.
•Reduir el risc del compliment establint el control normatiu en tot el cicle de vida del producte.
•Complir el control normatiu documentant completament els requisits de compliment, establint la propietat, el
seguiment de la responsabilitat i auditant el compliment.
•Garantir la consciència executiva integrant l'estat relacionat amb el compliment en resums de panells informatius,
auditories del sistema, anàlisi dels casos extrems i/o informes d'avaluació de riscos.
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7.6.4-Gestió de processos d'enginyeria:
Les capacitats de Teamcenter per a la gestió de processos
d'enginyeria proporcionen un entorn segur per a capturar i
gestionar l'informació des de múltiples sistemes MCAD, CAM,
CAU, ECAD, CASI i ESM. Podem integrar per complet aquesta
informació en una sola font de coneixements d'enginyeria capaç
de donar suport a múltiples iniciatives, incloent:
-Gestió de dades del producte: Teamcenter permet incorporar
dades del producte des de diverses fonts i emplaçaments en una
sola font de coneixements empresarials. Aquesta font única
permet als equips trobar, modificar, compartir i col·laborar en el disseny del producte de forma senzilla, al mateix
temps que es maximitza la reutilització de peces, processos i informació. Podem aprofitar les proteccions de
seguretat avançades de Teamcenter per a implementar les bones pràctiques ITAR per a projectes d'enginyeria
internacionals.
-Gestió de la configuració i l'estructura d'enginyeria: Teamcenter permet establir les estructures jeràrquiques del
producte que es poden descomposar en tasques de disseny i enginyeria gestionables. Les capacitats de gestió de
contextos de Teamcenter faciliten els processos de disseny i fabricació repetibles que seran més ràpids i fàcils de
validar. Podem utilitzar les representacions del cicle de vida de Teamcenter per donar suport al producte en els
diversos estats del seu cicle de vida.
-Gestió de canvis i processos d'enginyeria: Podem utilitzar Teamcenter per establir les revisions i controls de
versions intermitjes sobre les nostres dades d'enginyeria. Teamcenter proporciona estàndards pre-configurats per
iniciar, revisar/aprovar i realitzar canvis de producte a escala empresarial.Teamcenter ens permet capturar fluxes
de treball i les bones pràctiques per a implementar els processos de canvis.
-Validació del disseny: Teamcenter accelera el procés de validació del disseny permetent a més equips visualitzar i
crear ràpidament maquetes digitals sobre la marxa. Això permet als equips revisar de forma col·laborativa els
dissenys d'enginyeria, així com validar els assumptes relacionats amb l'estil, la qualitat, l'enginyeria, l'ergonomia i
el manteniment mitjançant l'ús de prototips digitals.
Avantatges:
•Proporcionar una font única de coneixements d'enginyeria per a donar suport al disseny en qualsevol part i per
elaborar iniciatives des de qualsevol lloc.
•Capturar el flux de treball i les bones pràctiques per a desenvolupar els estàndards i processos comuns.
•Aprofitar l'arquitectura oberta de Teamcenter per a integrar les aplicacions empresarials existents.
•Reduir costos, errors i temps cíclics mitjançant el major ús de coneixements del producte i dels processos.
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7.6.5-Gestió del coneixement empresarial:
Les capacitats de gestió de coneixements de Teamcenter
permeten a l'empresa integrar la seva informació del producte,
procés, fabricació i servei en una font única de coneixement. Al
capturar, integrar i controlar aquesta informació en un sol entorn
PLM,Teamcenter permet emprar aquests coneixements en
processos controlats mitjançant fluxes de treball que sincronitzen
automàticament

les

activitats

dels

equips

interdisciplinars.

Teamcenter permet capturar el coneixement del producte i dels
processos des de diverses aplicacions de creació i protegir-el en
un entorn PLM escalable i obert.
Teamcenter proporciona les següents capacitats de gestió de coneixements empresarials:
•La gestió de dades permet controlar la informació del producte i els processos en totes les fases del cicle de vida.
•La gestió de documents permet organitzar i classificar informació i implementar les polítiques de conservació i
disposició dels documents.
•La gestió de contingut vincula les publicacions tècniques i els grups de disseny d'enginyeria permetent compartir
informació i reutilitzar el contingut del producte al mateix temps que s'automatitzen els processos comuns a
ambdues àrees.
•La gestió de canvis permet implementar els processos de canvi basats en bones pràctiques per a planificar,
controlar, executar i realitzar un seguiment dels canvis i revisions del producte.
•L'automatització del procés permet definir i estandarditzar els processos controlats mitjançant fluxes de treball
que es poden utilitzar en múltiples programes i plataformes de productes.
•La gestió de l'estructura i configuració del producte permet coordinar el treball en progrés, establir l'ús del context i
sincronitzar múltiples jerarquies, opcions, variants i configuracions del producte en tot el cicle de vida del producte.
Avantatges:
•Gestionar tot el cicle de vida d'un producte des de la seva concepció a la seva retirada.
•Coordinar els processos en múltiples disciplines en el cicle de vida del producte.
•Assegurar que els equips poden accedir a la informació correcta en totes les fases del cicle de vida.
•Proporcionar un accés global segur al coneixement del producte i dels processos en qualsevol lloc i en qualsevol
moment.
•Integrar sistemes d'elecció i les dades relacionades en un entorn PLM, permetent treballar amb els millors
proveïdors en la cadena de valor.
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7.6.6-Visualització del cicle de vida:
Teamcenter proporciona l'entorn PLM amb un mòdul de
visualització escalable i sòlid que els equips poden utilitzar
per a veure els productes conforme evolucionen en el seu
cicle de vida. Aquestes capacitats de visualització del cicle
de vida permeten als membres de l'equip visualitzar dades
del producte en formats 2D i 3D fins i tot si les dades s'han
creat amb un software CAD diferent.
Aquestes capacitats:
•Permeten a més participants clau participar en les primeres fases del procés de disseny sense incórrer en el cost
o la complexitat d'un sistema CAD, o sense haver d'utilitzar un únic sistema CAD.
•Milloren la presa de decisions permetent als equips de producte intercanviar i marcar visualitzacions accessibles
de forma universal com part dels seus fluxos de treball de PLM.
•Perfeccionen l'innovació permetent als equips de producte col·laborar de forma visual en noves idees, provar la
seva validesa i avaluar prototips virtuals.
Les capacitats de visualització de Teamcenter utilitzen tecnologia oberta de JT que s'ha convertit en el llenguatge
comú per a col·laboració en 3D en tot el món. També permet ampliar l'entorn PLM implementant les capacitats que
permeten als participants clau del cicle de vida utilitzar:
•Capacitats en 2D completes i funcionalitat bàsica de visualització en 3D per a veure el cicle de vida del producte.
Capacitats de visualització i marcat 2D/3D per a interactuar amb dades avançades del producte.
•Anàlisi funcional complet de 2D/3D per a realitzar revisions de disseny virtual de conjunts multi-CAD en una base
col·laborativa.
•Sofisticades funcions de maquetació digital per a muntar un prototip digital complet i realitzar anàlisis avançats
per a validar problemes de forma, ajustament i funció.
Avantatges:
•Permetre a participants clau il·lustrar i comprendre problemes del producte i del procés a través de la col·laboració
visual del producte.
•Implicar a tots els participants clau en els processos permetent intervenir en les primeres fases de disseny a les
persones que no tinguin un software CAD.
•Reduir significativament el temps i el cost invertit en la construcció de prototips físics utilitzant en el seu lloc
prototips digitals.
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7.6.7-Gestió dels processos de fabricació:
Les capacitats de Teamcenter per a la gestió del procés de
fabricació permeten gestionar les dades, processos, recursos i
coneixements de les plantes de fabricació en el mateix entorn
PLM que s'utilitza per al desenvolupament del producte. Els
nostres equips d'enginyeria i fabricació poden utilitzar aquestes
capacitats per col·laborar en el cicle de vida del producte.
Teamcenter proporciona les següents capacitats per facilitar la
gestió del procés de fabricació:
-Gestió avançada de BOM/BOP: Podem utilitzar Teamcenter per
associar informació de llistes de materials (BOM) amb les seves
llistes de processos de fabricació (BOP). Podem aprofitar aquesta
associativitat i les capacitats de gestió de configuració de Teamcenter per a representar els desglossaments físics
de totes les activitats relacionades amb la fabricació dels conjunts. Aquest enfocament assegura que els nostres
equips estan utilitzant les configuracions del producte correctes en el context de treball adequat.
-Gestió de canvis de fabricació: Podem utilitzar les capacitats de gestió d'efectivitat de Teamcenter per realitzar el
seguiment dels canvis del producte i de les seves variacions en el temps i en múltiples processos.
-Gestió de recursos: Podem utilitzar Teamcenter per classificar múltiples actius de fabricació (màquines eines,
utillatges, maquinària, robots) per establir processos de bones pràctiques per gestionar el seu ús. Les eines de
Teamcenter permeten maquetar, visualitzar, analitzar i optimitzar el disseny de la planta i el flux de materials.
-Gestió de producció i de plantes: L'integració completa de Teamcenter amb el programari Tecnomatix permet a
l'entorn de PLM aprofitar les dades de fabricació i producció a partir d'una gamma completa de solucions de
fabricació digital. Podem utilitzar l'arquitectura oberta orientada a serveis de Teamcenter per integrar dades des
dels sistemes CAM, ERP i MES en l'entorn de PLM. Teamcenter proporciona plantilles estandarditzades de
processos i instruccions de treball automatitzat per simplificar la transferència de la informació de planificació a la
nostra planta de fabricació.
Avantatges:
•Proporcionar als equips una sola font de fabricació i de coneixements de producció que poden utilitzar per a
executar iniciatives de fabricació i de disseny.
•Aprofitar els coneixements integrats de fabricació i de productes en l'entorn de PLM per permetre que els equips
de desenvolupament del producte i de fabricació treballin en paral·lel en els processos del cicle de vida, accelerant
amb això el llançament al mercat.
•Sincronitzar millor l'informació de BOM amb el BOP de fabricació per permetre que els nostre equips comprenguin
millor el canvi del producte.
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7.6.8-Manteniment,reparació i revisió:
Podem utilitzar l'àmplia gamma de solucions de Teamcenter MRO per a establir les capacitats de gestió de dades
de servei per al nostre entorn PLM. Aquestes capacitats proporcionen una visió total de productes complexos que
funcionen com actius financers. Els OEM poden utilizar Teamcenter per a gestionar els coneixements del producte
en tota la vida de servei dels seus productes. Les organitzacions de servei poden utilitzar els MRO controlats
mitjançant configuracions de Teamcenter per a planificar les seves operacions, optimitzar l'execució del servei i
utilitzar millor els inventaris d'actius i peces, eines i equips. Les següents solucions de Teamcenter permeten
realitzar una sèrie de funcions de MRO:
-Garantia en servei: Teamcenter proporciona una visió total dels actius de llarga durada, inclòs l'accés a
coneixements de configuració que descriuen àmpliament els historials de configuració i estat en servei de l'actiu.
-Planificació del manteniment: Teamcenter permet a les empreses de servei definir i planificar les activitats de
manteniment per a actius que abasten des de components a flotes i instal·lacions completes.
-Gestió d'esdeveniments de servei: Teamcenter permet capturar resultats de les activitats de servei realitzats arreu
de la cadena de valor de servei.
-Realització del manteniment: Les empreses de servei poden utilitzar Teamcenter per realitzar procediments de
manteniment auditables, conservar els historials d'esdeveniments revisables i capturar el rendiment d'actius i el
seu estat de disponibilitat.
-Gestió de materials: Teamcenter permet a les organitzacions fer el seguiment i gestió de tots els inventaris de
peces, eines i equips utilitzats per a reparar,mantenir o supervisar els seus actius.
-Analítica i elaboració d'informes: Podem utilitzarTeamcenter per examinar l'informació operativa de manera que
podem identificar les tendències en el rendiment i fiabilitat dels actius, així com el seguiment d'actius i KPI
organitzatius.
Avantatges:
•Permetre a l'organització de servei planificar i lliurar els serveis de MRO de forma més eficaç.
•Maximitzar la disponibilitat operativa i fiabilitat dels nostres actius gestionats.
•Proporcionar coneixements d'actius actualitzats a equips de servei de manera que puguin comprendre els
requisits de l'actiu.
•Posar a la disposició dels desenvolupadors del producte i enginyers de servei informació sobre les preocupacions
de servei dels tècnics de camp.
•Facilitar contractes basats en el rendiment permetent a les organitzacions de servei amidar la disponibilitat i
fiabilitat dels actius i els paràmetres de rendiment de l'organització.
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7.6.9-Gestió de processos de mecatrònica:
Les capacitats de Teamcenter per a la gestió de processos de
mecatrónica permeten establir un entorn enriquit en el qual múltiples
disciplines poden interactuar per a desenvolupar productes electromecànics compostos de múltiples components mecànics, elèctrics i
de programari. Cada disciplina d'enginyeria funciona en el seu propi
entorn de desenvolupament utilitzant eines d'elecció pròpia per a
dissenyar

els

seus

components.

Una

vegada

que

aquests

components estan acabats, els membres de l'equip registren les
seves definicions en Teamcenter, on els equips interdisciplinars
poden utilitzar les capacitats de gestió de dades integrades i d'estructura del producte de l'entorn de PLM per a
formar els conjunts combinant els components mecànics i elèctrics que formen el producte.
Teamcenter proporciona les següents capacitats per a facilitar la gestió de processos de mecatrònica:
-Gestió de les dades integrades i de l'estructura del producte: Les capacitats de gestió de dades, documents,
registres i contingut de Teamcenter permeten integrar tota l' informació crítica de mecatrònica.
-Gestió de canvis i processos integrats: Podem utilitzar les capacitats de gestió de canvis de Teamcenter per
implementar els fluxes de treball de les bones pràctiques que permeten als equips interdisciplinars comprendre
l'impacte dels canvis, gestionar els processos de revisió/aprovació i executar els canvis aprovats.
-Enginyeria de sistemes i gestió de requisits: Podem utilitzar Teamcenter per elaborar un diagrama funcional i lògic
del producte electro-mecànic com un sistema total subjecte a nombroses restriccions de cost, programació i
qualitat. Podem utilitzar les capacitats de gestió de requisits de Teamcenter per definir, capturar, gestionar i
aprofitar els requisits de productes i de clients de tot el sistema.
-Visualització i col·laboració: Les capacitats de maquetació i marcació digital de Teamcenter permeten als equips
interdisciplinars validar en col·laboració una àmplia gamma d'aspectes de rendiment i qualitat en el producte
complet.
Avantatges:
•Gestionar els processos de desenvolupament de mecatrònica en un entorn cohesiu i integrat, millorant amb això
la productivitat i permetent que diferents disciplines interactuïn de forma més eficaç.
•Facilitar una presa de decisions millor i anticipada permetent als equips comprendre tot el producte electromecànic i la forma que els requisits del producte es relacionen amb el disseny dels seus components.
•Permetre que disciplines individuals comprenguin d'una forma més clara la forma que els seus esforços en el
disseny influeixen en el desenvolupament complet del producte i les seves respectives restriccions en costos,
programacions i qualitat.
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7.6.10-Gestió de programes,productes i projectes:
Podem utilitzar Teamcenter per millorar el rendiment de
les iniciatives de desenvolupament de nous productes
(NPD).

Les

capacitats

de

gestió

de

carteres

de

Teamcenter permeten establir una estratègia corporativa i
seleccionar la barreja de carteres adequada per a
maximitzar la tornada de les nostres inversions en NPD.
Les capacitats de gestió de programes i projectes
permeten dirigir l'execució operativa dels nostres projectes
de NPD de manera que puguin arribar a els resultats
empresarials que esperem.
Al combinar aquestes capacitats, podem utilitzar Teamcenter per realitzar:
-Una gestió col·laborativa de la cartera: Podem utilitzar Teamcenter per definir una estratègia de cartera mitjançant
l'ús d'objectius estratègics ponderats, models de puntuació i criteris de rendiment. Les plantilles de procés de
Teamcenter permeten capturar i avaluar els programes i projectes de NPD. Les capacitats d'anàlisis de cartera de
Teamcenter permeten avaluar ràpidament les alternatives del projecte i seleccionar una barreja de carteres que
s'adapti a la nostra finalitat estratègica.
-Gestió de programes i projectes: Teamcenter permet als equips de producte planificar els seus programes quant a
les nostres planificacions, tasques de treball, dependències, fites, punts de referència i restriccions, així com
executar projectes de NPD d'acord amb aquestes expectatives amb possibilitat de seguiment.
-Gestió de recursos, rendiment financer i empresarial. Teamcenter permet comprendre totalment les demandes de
la càrrega de treball en els nostres equips i els riscos que afronten els projectes concrets.També pot associar les
taxes de facturació amb els recursos de l'equip concret per a exercitar controls tant detallats com resumits.
Avantatges:
•Establir objectius estratègics per a la cartera de productes que reflecteixin la finalitat empresarial de l'empresa.
•Seleccionar una barreja de carteres que s'adapti a la inversió en NPD amb la nostra estratègia de carteres.
•Assegurar-se que la planificació estratègica dirigeix de forma coherent l'operació dels nostres projectes de NPD.
•Coordinar els recursos en els projectes de NPD i dirigir les activitats interrelacionades dels equips de producte
amb metes, entrades, línies de temps i objectius.
•Proporcionar als participants clau una visibilitat total de la informació actualitzada i completa, inclosos els
paràmetres desglossats de rendiment i processos, KPI d'estratègia personalitzats i paràmetres d'anàlisis de riscos.
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7.6.11-Anàlisi i elaboració d'informes:
Les capacitats deTeamcenter per a l'anàlisi i elaboració d'informes proporcionen
eines en temps real que podem utilitzar en l'entorn PLM per a establir,amidar i
analitzar els paràmetres clau del rendiment en tot el cicle de vida del producte.
Teamcenter proporciona les capacitats d'analítica i elaboració d'informes per a
permetre l'extracció, addició, anàlisi i disseminació d'informació a partir de
múltiples aplicacions integrades en l'entorn PLM. Les potents capacitats d'afegit de
dades permeten agregar dades gestionades amb Teamcenter al mateix temps que permeten aprofitar les normes
empresarials i els models de seguretat per a mantenir l' integritat i seguretat de les dades.També podem
incorporar dades des de gairebé qualsevol aplicació complint les convencions empresarials i la seguretat de les
aplicacions. Les capacitats completes d'elaboració d'informes permeten generar informes i panells d'informació
sobre aquestes dades en format html personalitzat per a la seva visualització i impressió. A més a més permet
guardar aquests informes, enviar-els per correu electrònic, generar-els en PDF i exportar-els a Excel.Com a
exemples,podem fàcilment generar i incloure gràfics en aquests informes,podem veure, informar i analitzar dades
de Teamcenter des de múltiples perspectives (per exemple, aprofitant les vistes gràfiques i basades en dades
ascendents i descendents).També podem optimitzar aquestes dades a través de la memòria catxé. Aquesta
flexibilitat facilita les activitats de recopilació de dades. Un marc de dades obert i assistents avançats ajuden als
usuaris a implantar i mantenir de forma ràpida les capacitats de creació d'informes i analítica de Teamcenter,
permetent, per tant ,minimitzar el cost total de propietat.
Avantatges:
•Crear una base per a establir, amidar i analitzar els paràmetres clau de rendiment per a controlar millor el
rendiment del procés.
•Agregar dades de forma ràpida i precisa des de múltiples fonts d'aplicacions en una solució d'integració
d'informació empresarial (EII).
•Estendre fàcilment aquestes capacitats a sistemes fora del cicle de vida del producte aprofitant el marc obert de
Teamcenter, formats d'entrada de dades flexibles, suport de APis i JDBC per a comunicar amb aplicacions i bases
de dades relacionals.
•Reduir el cost total de propietat associat a la implementació d'una capacitat d'elaboració d'informes i analítica.
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7.6.12-Gestió dels processos de simulació:
Les capacitats de Teamcenter per a la gestió de processos de simulació
permeten valorar el rendiment i la qualitat del producte en les primeres
fases del cicle de vida i incorporar aquests processos de simulació i les
nostres dades relacionades amb la resta del cicle de vida del producte.
Teamcenter proporciona les següents capacitats per a protegir la gestió dels
processos de simulació:
-Gestió de dades de simulació: La completa gamma de capacitats de gestió
de dades, documents, registres i contingut específics de simulació de Teamcenter permet gestionar les nostres
dades de simulació d'una forma centralitzada. L' arquitectura oberta orientada a serveis de Teamcenter permet
integrar dades dels sistemes CAE en l'entorn de PLM.Teamcenter està totalment integrat amb la gamma de
solucions de simulació NX.
-Gestió de canvis i processos de simulació: Teamcenter proporciona processos preconfigurats amb les bones
pràctiques per automatitzar les activitats de simulació. Podem utilitzar aquests processos dirigits per fluxes de
treball per iniciar, administrar, revisar/aprovar i realitzar canvis del producte, així com per determinar la forma que
aquests canvis influeixen en les simulacions del producte.Teamcenter admet el mallat per lots per automatitzar
passos clau en els processos de simulació.
-Gestió avançada de l'estructura de simulació: Podem utilitzar les capacitats de gestió de contextes de Teamcenter
per a establir els contextes de treball que defineixen la forma que els seus equips realitzen les seves tasques de
simulació. Les capacitats d'assignació de simulació automàtica de Teamcenter permeten mantenir l'estructura del
producte i les dades de geometria correctes en el context adequat per a projectes d'anàlisis individuals.
-Visualització de la simulació: Les capacitats de visualització de Teamcenter per FEA,CFD i simulació de moviment
permet als nostres equips veure, interrogar,marcar i col·laborar dinàmicament els projectes de simulació al mateix
temps que inclou informació detallada de la resta del cicle de vida del producte.
Avantatges:
•Iniciar els processos de simulació en les primeres fases del cicle de vida del producte, el que permet als equips
aconseguir abans un bon disseny al mateix temps que es minimitza la verificació i proves descoordinades.
•Integrar els processos de simulació en la resta del cicle de vida del producte de manera que les decisions del
producte puguin realitzar-se tenint en compte l'influència de les proves i de la verificació.
•Visualitzar les dades de simulació i integrar-les en les revisions dels equips interdisciplinars de manera que els
membres de l'equip puguin comprendre més clarament aquestes dades sense utilitzar un software CAE.
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7.6.13-Gestió de les relacions amb els proveïdors:
Les capacitats de Teamcenter per la gestió de les relacions
amb els proveïdors dirigeixen la gestió de proveïdors i les
iniciatives estratègiques d'aprovisionament transformant la
forma que els proveïdors treballen amb el desenvolupament del
producte i els equips de proveïment. Teamcenter tracta les
necessitats de fonts clàssiques, inclosa la millora de la
identificació de proveïdors, l'avaluació de proveïdors i les activitats de les negociacions d'aprovisionament. Les
capacitats de gestió de proveïdors de Teamcenter proporcionen un component clau per dirigir les iniciatives de
gestió de costos. Podem utilitzar els processos ampliats de Teamcenter per gestionar les relacions de proveïdors,
inclosa la supervisió de la qualitat, targetes de puntuació de proveïdors, canvis d'enginyeria, creació d'equips entre
companyies, formació de proveïdors, suport per a serveis d'enginyeria, gestió conjunta de projectes, seguiment de
problemes i supervisió de rendiment.
Teamcenter proporciona les següents solucions estratègiques d'aprovisionament:
-Les captures de gestió de proveïdors, recopilen i gestionen la informació sobre proveïdors individuals, inclosos les
dades de rendiment i les descripcions de les capacitats que permeten trobar, seleccionar i controlar de forma
ràpida les fonts de subministrament eventuals.
-La gestió i anàlisi de despeses consoliden les dades d'adquisició en categories de despeses comunes que
permeten realitzar un seguiment de les despeses i compliment de l'empresa.
-La gestió col·laborativa de RFP racionalitza els processos associats amb la recopilació i anàlisi de dades de RFP,
RFI i RFQ.
-Les negociacions d'Internet col·loquen en línia el procés de negociació per a gairebé qualsevol tipus de béns o
serveis, permetent planificar, realitzar el seguiment i categoritzar els esdeveniments de subhastes individuals.
-La col·laboració en comunitat d'aprovisionament permet als equips de proveïment treballar en un entorn
col·laboratiu en temps real en el qual poden utilitzar eines d'aprovisionament per a fer tractes, educar a les
persones en nous acords, capturar i compartir coneixements sobre aprovisionament i gestionar els projectes
d'aprovisionament.
Avantatges:
•Proporcionar als equips de proveïment una sola font d'informació que poden utilitzar per a trobar, classificar,
seleccionar i supervisar de forma ràpida les fonts de subministrament Supervisar i gestionar de forma més precisa
les despeses de proveïment i de proveïdors.
•Permetre als proveïdors interns comprendre completament i participar activament en els processos de
desenvolupament i definició dels requisits de producte.
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7.6.14-Enginyeria de sistemes i gestió de requisits:
Podem utilitzar Teamcenter per definir els requisits
detallats del client i del mercat des d'una perspectiva
global del producte i comunicar aquests requisits als
equips funcionals que llencen els productes al mercat.
Teamcenter proporciona les següents capacitats de gestió
d'enginyeria de sistemes i requisits:
-Gestió dels requisits: Teamcenter permet definir, capturar, gestionar i aprofitar els requisits del producte. Podem
utilitzar les eines de recerca de Teamcenter i les capacitats de gestió de contingut per a extreure els requisits clau
dels actius informatius comunament utilitzats, inclosos documents, fulls de càlcul, plans i diagrames. A continuació,
podem vincular aquests requisits i gestionar la seva distribució per a un ús més ampli.
-Seguiment: Podem utilitzar Teamcenter per vincular els requisits del producte per a processos posteriors,
proporcionant als responsables de les preses de decisions la visió per a extreure el coneixement sobre la forma o
la raó per la qual es va determinar cadascun dels requisits. Podem aprofitar les capacitats de gestió del flux de
treball i de canvis de Teamcenter per a versionar, realitzar el seguiment, gestionar i dirigir els canvis dels requisits
als equips de producte.
-Definició de l'arquitectura de sistemes: Podem utilitzar Teamcenter per esbossar un producte a partir d'una
perspectiva lògica de sistemes i descompondre aquests sistemes en requisits clau del producte. Podem utilitzar
aquests requisits connectats per a comprendre la forma que es veuen afectades les característiques clau (com
rendiment, capacitat de manteniment, fiabilitat, possibilitats d'ús i ergonomia) pels requisits donats.
-Aplicació ampliada i integració de sistemes: El marc obert de Teamcenter permet vincular sistemes crítics, com
Matlab/Simulink i Rhapsody en el PLM. Podem utilitzar l'integració directa de Teamcenter amb Microsoft Office
(Excel,Word i Visio) per interactuar amb dades de formats coneguts. Un marc obert també permet aprofitar les
nostres dades existents i escurçar la corba d'aprenentatge.
Avantatges:
•Mitigar el risc del desenvolupament de nous productes comprenent els requisits del producte, les restriccions de
programa, els problemes d'enginyeria i de la cadena de fabricació i subministre.
•Combinar la comprensió del nivell de sistemes amb la comprensió dels requisits per a prendre millors decisions
d'intercanvi.
•Maximitzar els ingressos potencials garantint que es lliura el contingut de producte correcte en el moment oportú
al mercat adequat.
•Facilitar el flux d'informació reconeixent quan la finalitat estratègica està en risc i informant als responsables clau
del cicle de vida d'aquest impacte imminent
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7.7-Exemples implementacions de Teamcenter:
En aquest punt s'exposen tres exemples d'implementacions en empreses de la solució Teamcenter+Solid Edge i
una solució Teamcenter+NX,i de quins avantatges esperen obtenir o els resultats que han obtingut.
7.7.1-RAMA Packaging and Automation:
RAMA dissenya i implementa les màquines individuals d'envasat, així com línies completes per a tot el procés
d'envasat.La companyia és especialment important en l'aplicació de solucions d'envasat adaptades al client.
RAMA està treballant en col·laboració amb clients i proveïdors per analitzar i avaluar les necessitats de cada client
pel que fa a l'eficiència, flexibilitat i fiabilitat.
Fabio Sampietro, director de l'àrea comercial de Rama, explica l'enfocament de la companyia per al
desenvolupament de productes: "Les nostres solucions són desenvolupades per mitjà d'un estudi preliminar, que
realitzem juntament amb el client. De la nostra comprensió de les necessitats específiques del client, els nostres
companys de l'oficina tècnica han definir una solució provisional que és convenient per al procés de producció del
client. Posteriorment, aquesta solució es tradueix en línies d'envasat real ".
Angelo Ramacciato, director tècnic de Rama, comenta sobre el procés de la companyia, i va assenyala: "Com que
cada nova solució ha de ser discutida i estudiada juntament amb el client, el dissenyador té l'obligació d'interpretar
les necessitats de cada projecte i els objectius i transformar-los en un sistema optimitzat i funcional". Ramacciato
descriu els desafiaments que enfronta RAMA: "Gràcies a l'alta especificitat i la fiabilitat de les nostres màquines,
sovint davant de grans grups industrials." De vegades les solucions de Rama es desenvolupen a partir de zero i,
de vegades requereixen l'adaptació de les estructures preexistents. Assenyala Ramacciato, "La nostra oficina
tècnica han de desenvolupar solucions d'acord a les maneres i terminis previstos per l'ordre, respectant les
potencialitats dels recursos disponibles dins dels departaments de producció." Alguns projectes són especialment
difícils. Ramacciato assenyala, "els projectes més difícils ens obliguen a desenvolupar plantes que es componen
d'unitats interconnectades, cadascuna de les quals requereix una unitat de referència del client; dissenyem unes
quantes dotzenes d'aquestes plantes cada any." Per satisfer aquest mercat, al 2006, l'oficina tècnica de Branca va
migrar del 2D al 3D, utilitzant exclusivament les capacitats de CAD en 3D de Solid Edge . Els beneficis de Solid
Edge 3D poden ser quantificats de seguida, diu Ramacciato. El modelat 3D permet que l'oficina tècnica pugui dur
a terme nous projectes d'una manera més precisa i fiable en comparació amb l'enfocament tradicional en 2D. A
més, el disseny en 3D facilita una major visibilitat global del projecte, ja que permet als clients a entendre millor les
solucions de Rama.
La qualitat del sistema depèn de la precisió del disseny
És important que cada element de la solució d'envasat tingui una posició precisa,la similitud geomètrica és
important en certs tipus d'envasos de cartró com les relacions necessàries que cal mantenir com les distàncies
entre la posició i la mida de cada unitat. Les funcionalitats paramètriques de Solid Edge són especialment
avantatjoses, i permeten solucionar tots aquests problemes.El modelat en 3D permet als dissenyadors considerar
tant la màquina individual com tot el sistema. Solid Edge permet treballar a RAMA amb models 3D de les unitats
electromecàniques pre-construïdes i escurçar el disseny de nous projectes.
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Estudis de viabilitat
Solid Edge permet que l'oficina tècnica de Rama porti a terme estudis de viabilitat d'alta precisió per a les
màquines noves. En general, aquests estudis requereixen la participació del client, així com la productora
d'envasos que subministra la matèria primera per a l'envasat. Estudis de viabilitat per analitzar el disseny del cartró
pla i definir la seqüència dels moviments que ha de realitzar la màquina per produir l'envàs desitjat. L'entorn virtual
3D de Solid Edge permet als dissenyadors analitzar les necessitats d'espai de les unitats electromecàniques i la
dinàmica dels moviments, així com revisar les col·lisions entre les diverses parts del sistema.
Teamcenter millora el procés de col·laboració
RAMA ha implementat Teamcenter per millorar la productivitat dels seus processos de desenvolupament tant
interns com externs. RAMA va aprovar Teamcenter com a part d'una iniciativa d'innovació important que es va
centrar en la millora de l'eficiència de més de 40 treballadors, incloent a les persones en l'oficina tècnica de
l'empresa, l'àrea comercial i els departaments de producció.L'implementació de Teamcenter al departament de
disseny de Rama permet a la companyia gestionar tots els dibuixos en 2D de màquines antigues, que ara són
controlats per Solid Edge, així com posar en pràctica una sèrie d'opcions de gestió d'arxius relacionats amb el
software de l'empresa. Teamcenter també ajuda a l'empresa a organitzar i classificar aquesta informació de
manera que redueixin l'ús de components i simplificar la capacitat dels equips de disseny per seleccionar els
components per a futurs projectes.Les potents capacitats de Teamcenter faciliten l'intercanvi de dades tècniques
entre els grups interns de Rama, així com millorar les comunicacions i l'intercanvi de dades entre l'oficina tècnica i
els proveïdors externs, inclosos els tallers.
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7.7.2-Everdigm:
Everdigm fabrica una gran varietat de maquinària de construcció, així com
equips de lluita contra incendis i contra altres desastres naturals. L'empresa va
iniciar la seva marxa en 1994, comercialitzant maquinària de construcció de
segona mà. Mitjançant un procés d'I+D constant en la producció d'accessoris,
camions formigonera i camions bastida, Everdigm va donar el salt a la
producció de la seva pròpia maquinària. En l'actualitat, Everdigm ven els seus
productes tant al seu mercat local com fora del mateix. Els seus equips
s'exporten a més de 60 països de tot el món, incloent els continents americà i europeu. A mesura que creixien les
àrees de negoci d'Everdigm i augmentava la varietat dels seus productes, els seus directius es van adonar de les
limitacions del programari de disseny 2D utilitzat per l'empresa,amb els programes 2D resultava difícil crear formes
complexes i reduir els defectes provocats pels errors de disseny.A més, amb els programes 2D també resultava
més difícil complir els terminis més curts que exigirien els clients. En conseqüència, l'empresa va decidir
implementar un sistema de disseny 3D . Amb l'elecció del nou sistema, Everdigm pretenia reduir el temps de
disseny, automatitzar els processos repetitius i mantenir molt protegides les dades de disseny. Després
d'exhaustives proves comparatives de diversos sistemes CAD 3D, Everdigm va optar per la solució Solid
Edge.Altres factors que van inclinar la balança a favor de Solid Edge van ser la facilitat de manteniment, el bon
nivell d'assistència, la capacitat del programari de processar grans conjunts i l'aprenentatge en poc temps. Amb
Solid Edge, Everdigm disposa d'una sòlida eina de disseny compatible amb l'ús de les dades 2D existents. Solid
Edge facilita la generació de llistes de materials, diagrames de composició i animacions. A més, inclou una senzilla
funció de macros per incrementar l'eficàcia.Conjuntament amb la implantació de Solid Edge, Everdigm també va
implantar el pre i posprocesador per a anàlisi d'elements finits Femap de Siemens. Everdigm va provar els dos
programes en el seu centre d'I+D d'accessoris i, a continuació, els va distribuir entre els equips de
desenvolupament de productes de cada departament. L'empresa va oferir a més formació interna i externa en
funció de les necessitats de cada àrea de negoci, formació que va cobrir temes tals com l'ús dels plànols 2D
existents i els processos de modelatge i adaptació al 3D. Aquesta actualització a 3D es va portar a terme en sis
mesos. Utilitzant Solid Edge, Everdigm ha incrementat els seus nivells d'eficàcia a l'automatitzar tasques de
disseny repetitives. Per exemple, Solid Edge permet transmetre dades al sistema ERP. Possibilita així mateix
convertir plànols en plantilles, estandarditzar les propietats dels arxius i les dades introduïdes pels usuaris, crear
automàticament les llistes de materials i realitzar recerques ràpides de dades de productes i llistes de materials.
Amb el disseny 3D, Everdigm ha pogut reduir el nombre de defectes. També ha estat possible gestionar dades
relacionades amb els productes (incloent informació de disseny, fabricació, vendes i màrqueting) emprant una
base de dades integrada per a aconseguir el seu principal assoliment empresarial: treballar amb major eficàcia.
Everdigm ha obtingut excel·lents avantatges des de l'implementació de Solid Edge i Femap per crear un procés de
disseny 3D altament automatitzat,. Per exemple, una reducció superior al 15% en el temps de disseny del primer
prototip, i del 30 al 50% en canvis de disseny i preparació de models per a la producció en sèrie. A més, Solid
Edge ha ajudat a l'empresa a determinar quines àrees resultaran difícils per als processos de fabricació. A l'establir
una connexió entre el model X i la base de dades de disseny, l'empresa ha aconseguit una coincidència del 100%
entre les dades de les llistes de materials i els plànols, el que ha millorat la gestió de productes i existències. A part
de retallar el cicle de disseny, Everdigm ha pogut millorar la qualitat del disseny i evitar temps d'inactivitat. Amb les
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dades 3D de Solid Edge es creen imatges per al seu ús a màrqueting extern. Més endavant Everdigm va preveure
sistematizar tots els seus processos i implementar el PLM per a seguir millorant la seva eficàcia i productivitat, així
com per a reduir significativament el temps necessari per a llançar els seus productes al mercat. Atès que el grau
de complexitat dels productes va incrementar el volum de dades CAD, Everdigm va arribar a la conclusió que
necessitava un sistema de gestió de dades més eficient. Per a això, l'empresa va començar a utilitzar la solució
Teamcenter. Amb Teamcenter, Everdigm ha pogut integrar i gestionar totes les dades creades durant el cicle de
vida dels seus productes. També ha permès una col·laboració més efectiva i, en conseqüència, reduir encara més
els cicles de disseny. Everdigm preveu que amb Teamcenter incrementarà la seva eficàcia en un 15%.

PFC V1.0 MARC CUNILL BELMAR 2010

74/ 128

- Implementació d'un software de gestió de cicle de vida del producte
al sector del metall -

7.7.3-Tecnomagnete:
Durant 30 anys, Tecnomagnete ha vingut produint i
comercialitzant una àmplia gamma de sistemes magnètics.
Els sistemes de l'empresa es basa en la tecnologia
patentada Quadsystem, l'estàndard mundial en l'ancoratge
magnètic de les màquines eines i el moviment de càrregues
de ferro. Gràcies a l'exclusivitat de les seves patents, la
constant evolució de la seva tecnologia Quadsystem, i una
estratègia

comercial

guanyadora,

Tecnomagnete

ha

aconseguit el lideratge en l'àrea dels equips magnètics
industrials. Avui, la companyia compta amb més de 200
treballadors, i set oficines en els principals mercats
estrangers. La seu a Itàlia es centra en l'investigació i el desenvolupament, disseny i producció en quatre línies de
productes: màquines-eina, modelar, aixecar objectes pesats i l'aixecament de la llum.
"El 2007, coincidint amb un augment de llocs de treball, l'empresa va decidir dotar-se d'eines avançades com una
forma de control de producció en continu creixement, sense haver d'augmentar els recursos dins de l'oficina de
disseny", explica Nico Marchiante, gerent de màrqueting de Tecnomagnete. Un dels canvis més significatius
Tecnomagnete va fer va ser actualitzar des d'un entorn 2D a models 3D més moderns i eficients amb el programa
Solid Edge. Després de la compra de deu llicències de Solid Edge i substituint completament el programari de
CAD, Tecnomagnete va decidir comprar Teamcenter,degut a l'integració de Teamcenter amb Solid Edge, així com
el sistema ERP de l'empresa. Solid Edge ha revolucionat el disseny de Tecnomagnete i els processos de
producció. La migració a Solid Edge va recolzar una conversió a un tipus de disseny completament modular. "Amb
Solid Edge és més fàcil i més ràpid de procedir en cada projecte mitjançant la creació de mòduls estàndard que es
poden tornar a utilitzar després", explica Giovanni Cosmai, director de l'oficina tècnica en Tecnomagnete. "Solid
Edge també ens permet modificar els paràmetres simplement per canviar la mida, el nombre i la disposició
permanent dels pols magnètics a l'interior de les plaques d'acer.
Cosmai afegeix: "L'utilització de mòduls estàndard ens permet satisfer fàcilment
les sol·licituds de personalització, des de les més senzilles a les més difícils,
reduint el temps necessari per dissenyar-les. Solid Edge és una eina excepcional.
La possibilitat de parametritzar ens permet millorar notablement la sincronització.
"L'integració de Teamcenter amb Solid Edge i el sistema ERP de la companyia ha
facilitat la gestió de dades", diu Cosmai. "Ara tenim informació fiable i de gestió de
processos estandarditzats d'enginyeria per a la producció." Alessandro Salerni,
director d'EDP a Tecnomagnete, conclou: "Amb Teamcenter és possible tenir
accés immediat a l'informació organitzada, per a una millor i més eficient
planificació de l'activitat global".
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7.7.4-Verhoeven Oss BV:
Verhoeven Oss BV dissenya i fabrica sistemes de transport intern per al mercat internacional. Els seus clients
operen en una gamma de sectors industrials, incloent el processament d'aliments, automoció i materials de
construcció. Els productes de la companyia abasten des de petits conjunts com transportadores de rodets petits
fins a fàbriques senceres i sistemes de transport per a tapes d'olles a través de carretons elevadors.
Erik Willems, enginyer de projectes d'enginyeria mecànica i automatització interna diu: "El valor d'una comanda pot
ser d'uns pocs milers a uns pocs milions d'euros. Tenim una bona reputació i una base de clients lleials que opera
a nivell internacional ".Qualitat i terminis de lliurament són dos elements fonamentals en la decisió de compra
d'aquest tipus d'equips i el preu també ha de ser atractiu. Amb aquests factors de competència en la ment,
Verhoeven Oss Engineering Works va decidir completar el seu procés d'enginyeria.
"Hem utilitzat AutoCAD durant molt temps", explica Willems. S'havia fet evident durant els anys que els dibuixos
2D no es podien mantenir i que eren difícils de revisar, i bàsicament que la seva reutilització simplement no
s'estava fent,tot això sense incloure els errors de fabricació. D'altra banda, les màquines es van anar tornant més
complexes i ja no podiem seguir desenvolupant adequadament en 2D. En última instància, el 2D ens estava
costant diners ". Amb el temps, Verhoeven Oss va adquirir gradualment una sèrie de programes de CAD 3D per a
satisfer les necessitats locals. Entre ells hi havia el Solid Edge que es va utilitzar per al disseny de xapa entre
d'altres coses. El 2007, l'empresa va decidir estandarditzar utilitzant Solid Edge, juntament amb Teamcenter.
Willems diu:"La raó per la que vam optar per Solid Edge és que també volíem un alt valor de l'infraestructura de
dades de gestió. Solid Edge és l'únic paquet en el qual Siemens també pot proporcionar una solució PLM que
s'integra perfectament amb el sistema CAD. A més tot el sistema pot ampliar-se en el futur, i encaixa bé amb un
sistema d'ERP ".
Teamcenter és important perquè la flexibilitat del model de negoci deVerhoeven OSS és l'organització i la
capacitat d'entrega ràpida. Un nombre considerable dels seus cent empleats són multi-funcionals i es pot
desplegar amb flexibilitat.
"Per fer aquest tipus de resposta ràpida possible, hem de ser capaços de reutilitzar més maquinària, mòduls i
components", explica Willems. "Això significa que hem de ser capaços de trobar els dissenys quan els necessitem,
juntament amb la seva documentació completa, incloent plànols de fabricació i les llistes de peces.
"Amb Teamcenter ara sabem amb certesa que estem treballant amb la versió correcta del disseny i la llista
adequada de peces. A més, ara podem fer un seguiment del que un client té en realitat, el que finalment beneficia
al nostre servei post-venda", assenyala Willems. A més de l'enginyeria, la producció de xapa i els departaments de
compra són grans usuaris de Teamcenter.
Per Willems, una de les grans avantatges de Solid Edge és que la seva funcionalitat és fàcil d'utilitzar. I pel fet que
els enginyers poden completar més validacions de forma digital, més funcions es poden afegir a les màquines, el
que resulta en un valor afegit per al client. Un altre dels beneficis de Solid Edge és que els problemes de disseny
es manifesten molt abans i es pot resoldre sense incórrer en grans despeses. Els plànols continuen sent la font
més important de la informació, tant interna com externament. Es creen gairebé automàticament a partir dels
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models 3D de Solid Edge utilitzant plantilles. Les dimensions s'adjunten als plànols. Per ara, les llistes també
s'adjunten als plànols. "En el futur la llista es desplaçarà directament de Teamcenter per al sistema ERP", explica
Willems.
L'objectiu de Verhoeven Oss de la millora de la qualitat del producte i la funcionalitat, mantenint els terminis de
lliurament competitius s'ha aconseguit, diu Willems. "La qualitat del producte ha augmentat simplement com a
resultat de l'enorme millora en la qualitat de la documentació de la producció". "Errors de producció ara són
realment l'excepció. A més, els aspectes operatius de la màquina estan garantits per la funcionalitat de Solid Edge
i Teamcenter. "
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7.7.5-Chery Automobile CO LTD:
Chery Automobile Co, Ltd és el quart fabricant d'automòbils més gran
de Xina. La companyia té aproximadament 20.000 persones i produeix
dotze tipus de vehicles, des de cotxes de passatgers, SUVs i autobusos.
La posició de Chery en el mercat d'automòbils de Xina s'ha caracteritzat
per un creixement impressionant. El 2004, l'empresa va vendre 86.000
unitats i va ser el novè major fabricant d'automòbils. En només dos
anys, les vendes havien augmentat a 305.000 unitats, el que va portar a
la companyia al seu rànquing actual de la quarta posició.
En la seva missió de capturar una part cada vegada més gran del mercat de ràpid creixement d'automòbils xinès,
Chery s'enfronta a diversos reptes crítics de negoci. En primer lloc, l'empresa ha d'accelerar tant el
desenvolupament de nous productes i el procés de fabricació de manera que pot portar nous models al mercat
més ràpidament. En segon lloc, els plans de passar d'una "construcció a la població" enfocant cap a "construcció a
la mida", que permetrà la personalització de vehicles i satisfacció del client.En tercer lloc,des de 2003 Chery ha
estat utilitzant la gestió del cicle de vida del producte (PLM) amb tecnologia de Siemens PLM Software per fer front
a aquests desafiaments. Segons Liu Ying de la Divisió de Tecnologia, "la tecnologia de Siemens PLM Software va
ser escollida per la gran experiència de la companyia en l'indústria automotriu, així com per l'amplitud de la seva
solució de gestió de cicle de vida. L'equip d'implementació de Teamcenter consistia de personal d'ambdós Chery i
Siemens PLM Software. La plena aplicació va estar precedida d'un projecte pilot de tres mesos en què NX CAD,
gestió de documents, l'estructura el producte i la gestió de la configuració i administració de flux de treball es van
aplicar a la R + D del departament.
L'última mesura de l'èxit de la solució PLM de Chery els ha permès augmentar la quota de mercat i satisfacció del
client, els quals han sigut gràcies a l'implementació del PLM Teamcenter. A més, la companyia destaca una sèrie
d'altres millores internes assignades al sistema PLM. En termes de col·laboració en el disseny, hi ha més
intercanvi d'informació, ara que la informació és gestionada per Teamcenter, i només tenen un 5% d'errors en
documentació respecte al 35% d'abans,la reutilització de dades ha augmentat del 5% al 20-30%,la detecció de
problemes ha reduït el nombre de canvis d'enginyeria,els canvis que abans requerien 10-20 dies ara es fan en
només 3-5 dies. És difícil fins i tot seguir els canvis en el passat, però això es fa ara en només cinc minuts. Si bé
molts d'aquests beneficis s'esperaven, hi ha hagut alguns beneficis inesperats del PLM . Aquests inclouen un
perfeccionament del procés de desenvolupament de productes, una major versatilitat en els dissenys que
permeten major reutilització, i l'acceptació i l'aprofitament del PLM per altres departaments de l'empresa. En
general la tecnologia de Siemens millora la capacitat de Chery de manera efectiva, la qual cosa millora la imatge
de la companyia en l' indústria automotriu a tot el món.
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8- Desenvolupament de la solució:

La solució proposada passa per realitzar una implementació amb els mitjans i les eines correctes.La solució passa
per integrar el software CAD actual de Mapro (Solid Edge)+software de gestió de cicle de vida del producte (PLM
Teamcenter).En els següents punts es descriuen les eines que ens han d'ajudar i el passos que s'han de seguir
per aconseguir l'implementació plenament funcional a Mapro.

•Solucions realitzades al llarg de l'any 2009 i 2010:

1-Redefinir l'ús del software.

2-Redefinir estructura de producte dins el PLM.

3-Creació de les biblioteques estàndard.

4-Implementació al departament mecànic i departament de fabricació.

5-Prova pilot amb 2 projectes.

6-S'ha buscat una nova consultora anomenada T-Systems la qual te molta experiència i que ens ajudarà a millorar
la funcionalitat del programa (en temes de compatibilitat del software i millora de la productivitat).Aquest punt és
molt important,ja que una bona consultora relacionada amb el tema sempre et pot donar solucions als problemes,
ja que davant imprevistos no sempre la pròpia empresa és capaç de sortir-se'n pel seu propi compte.

7-Migració del software a l'última versió per assegurar la completa compatibilitat.

NOTA: En l'apartat d'annexes podrem trobar una guia ràpida que resumeix breument els passos a seguir per a
realitzar diverses tasques a nivell d'usuari.
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8.1-Procés d'implementació de la solució Teamcenter al departament mecànic:
En aquest apartat s'expliquen els passos que s'han seguit i les configuracions que s'han utilitzat,així com
instruccions d'us del programa Teamcenter per aconseguir un funcionament correcte al departament mecànic.En
els propers apartats es descriuen una sèrie de conceptes amb l'objectiu d'ajudar al lector d'aquest PFC a poder
entendre millor el funcionament del programa.

8.1.1-Definició i creació de l'estructura de dades de Teamcenter:
El primer pas que hem de fer és decidir amb quins tipus de dades treballarem dins el PLM.En el nostre cas
necessitem treballar amb totes les dades de Solid Edge com són models 3D, peces de xapa, plànols i
conjunts.Teamcenter utilitza una sèrie de conceptes que cal entendre molt bé i que a continuació es defineixen per
tal de facilitar la comprensió del funcionament:
-Item / item revisió: És el tipus d'objecte principal de Teamcenter, la seva funció consisteix en agrupar informació
tal com documents,dades,estructura del producte,etc..,tot subjecte a un tipus de revisió.Podem definir tants tipus
d'items com siguin necessaris i cada Item contindrà almenys una revisió.
-Item ID: Identificador del Item,és a dir serà equivalent al codi de peça,conjunt,plànol,document.Aquest ID és
generat per Teamcenter de manera correlativa i és únic en tota la base de dades.
-Item Name: Descripció de l'item.
-BOM (Bom View): "Bill of Material" conté la llista de material d'un conjunt de peces.
-Dataset: Conjunt de dades que s'utilitza per gestionar els fitxers generats per d'altres aplicacions.
-Formulari: Objecte de Teamcenter que emmagatzema atributs de la base de dades.Per defecte tenim 2 tipus de
formularis creats:
-Master Form: Formulari de l'item.
-Master Form Revision: Formulari de la revisió de l'item.
-Atributs: Dades definides per l'administrador del sistema i associades a un formulari com per exemple:
client,material,marca,codi de referència,etc..
-LOV: "List of Values" Llista de valors que s'associen a atributs.
-Propietats: Informació generada per Teamcenter i associada a un objecte,per exemple: data de
creació,propietari,tipus d'item,etc..
El primer pas,passa per definir els tipus d'items,els formularis,els atributs,i la llista de valors. Totes aquestes
definicions s'han de realitzar utilitzant els permisos d'administrador.Si tenim una consultora contractada
normalment ens podrà ajudar a realitzar aquests passos,tot i que a nivell funcional haurem de dir a la consultora
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com volem configurat el programa.Aquest és un punt molt important i que convé pensar-el força i cal definir molt
bé,ja que d'aquest punt parteix tot el funcionament del PLM i és tal i com hauran de treballar els usuaris.Qualsevol
dada que ens deixem després la podrem afegir tot i que potser ens pot comportar alguns problemes sobretot si ja
hem començat a treballar amb el programa a nivell d'usuari.
-Tipus d'items: S'han de definir els justos i necessaris ja que sinó ens comportarà molta feina anar cada cop
buscant els tipus que hem d'utilitzar.En el nostre cas tenim definits:
-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.
En el següent diagrama es pot veure la jerarquia dels items creats.Aquesta jerarquia ara creada és la que ens
defineix la nostra estructura de producte i el tipus MAPRO Project és el que posteriorment s'haurà de traspassar a
l'ERP,això ens permetrà tenir un tipus d'estructura definit i ordenat que ens permetrà assegurar la transferència
correcte de les dades i ens permetrà utilitzar les dades del PLM d'una manera correcte i coherent.

Mapro
Project

Customer
Assembly

Mapro
Station

CustomerPart

Mapro Doc

Mapro
Assembly

Mapro Part

Mapro
StdPart
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-Definició de l'Item ID: Un cop tenim els items creats,haurem de definir el tipus de codificació que volem
utilitzar.Podem utilitzar quasi qualsevol tipus de codificació fent servir números i lletres,i també de qualsevol
llargada de caràcters.
Per exemple,en el cas del tipus Mapro StdPart utilitzarem un codi de tipus STPXXXXXX,en el cas del tipus
MAPRO Part 2XXXXX.Aquest codis ens els genera la base de dades automàticament cada cop que creem un item
nou,aquestes codificacions es defineixen a través de les eines d'administració de Teamcenter.
-Contingut de cada item,LOV's i atributs:

Item

Master Form

Mapro
CustomerAssembly
Per defecte

BOMView

Per defecte

-

Per defecte

Per defecte

Master Form
Revision

Atributs:
Customer,Customer
reference,Comments

Atributs:
Customer,Customer
reference,Comments

Per defecte

Per defecte

BOMView Revision

Per defecte

-

Per defecte

Per defecte

Dataset

SE Assembly

SE Part

-

-

Item Revision

Item

Per defecte

Mapro
Project
Per defecte

Mapro
Station
Per defecte

Mapro CustomerPart

Mapro Assembly

Mapro Part

Mapro StdPart

Mapro Doc

Master Form

Per defecte

Per defecte

Per defecte

Per defecte

BOMView

Per defecte

-

Master Form
Revision

Atributs: Welded Assembly,
Legacy Mapro
Code,Comments

Atributs: Legacy
Mapro
Code,Comments

BOMView
Revision

Per defecte

-

Per defecte

-

Dataset

SE Assembly / SE Draft

SE Part / SE Sheet
/ SE Draft

SE Assembly / SE
Part

*

Item Revision

Per defecte
Atributs:
Brand,Manufacturer
Reference,
Per defecte
Classification,
Legacy Mapro
Code,Comments

* L'item de tipus Mapro Doc permet adjuntar fitxers d'imatge,Microsoft Office,Autocad,formats estàndards de CAD
( IGES i Step ),ZIP,fitxer de missatge de Microsoft Outlook (msg).
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8.1.2-Definició i creació dels usuaris,grups i rols:
Actualment falta definir correctament els usuaris,grups i rols.Aquest punt és molt important com es veurà més
endavant,ja que quan definim els usuaris,els grups i els rols els hi haurem d'assignar els permisos,és a dir, la
capacitat que té cada usuari per poder llegir,crear,modificar,esborrar dades dins de Teamcenter.Un excés de
permisos a un usuari que no els necessita pot comportar la pèrdua de dades així com la manca de permisos pot
comportar problemes alhora de realitzar tasques dins el programa.En el cas de Mapro molts cops l'encarregat
d'enviar el projecte a la següent fase és el propi dissenyador,en aquest cas pot ser Team Leader o un Enginyer.
-Actualment tenim:

-Per facilitar el funcionament del programa,s'hauria de crear un sistema per el departament mecànic tal com:
Grup:
Mechanical Engineering
Rols:
Engineer
Aquesta simplificació ve donada a que abans es van crear molts grups i rols innecessaris i que l'empresa no
utilitzava,en el cas de MAPRO això només comporta problemes alhora d'administrar els permisos i fa molt més
difícil la gestió de les dades. En alguns projectes només tenim un únic dissenyador mecànic i pot ser l'únic
dissenyador a nivell mecànic,si restringim permisos a nivell de Team Leader o de Project Leader,el departament
d'IT ó l'administrador de Teamcenter tindran problemes alhora de definir els permisos i també amb els fluxes de
treball degut a la variació de responsabilitats en cada projecte.

PFC V1.0 MARC CUNILL BELMAR 2010

83/ 128

- Implementació d'un software de gestió de cicle de vida del producte
al sector del metall -

8.1.3-Definició i creació de l'estructura de Teamcenter:
Un cop haguem definit els usuaris, haurem definir l'estructura general de
Teamcenter.Igual que windows tenim un sistema per carpetes,on podem
ordenar,tallar i enganxar els items,així com moltes d'altres funcions.
Tipus de carpetes: Teamcenter permet crear 2 tipus de carpetes,les Folder
ProFolder

i les

,la seva diferència és únicament alhora de la gestió de permisos.

Vincles web: Teamcenter permet crear vincles web per accedir a informació
d'internet o LAN.
-Per defecte a l'explorador de Teamcenter tenim:
Mailbox: Bústia d'enviar i rebre correus a través de Teamcenter.
Newstuff: Carpeta de treball personal.
-En el cas de Mapro hi ha definit:
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.
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8.1.4-Definició i creació de l'estructura de producte:
En aquest apartat decidim com hem d'estructurar l'informació alhora de crear un producte.El mètode més senzill és
utilitzant carpetes per ordenar i classificar els items que anirem creant.Tot i que no és imprescindible crear tantes
carpetes ja que l'informació la podem cercar de moltes maneres, s'ha

utilitzat un sistema de carpetes com

s'utilitzava abans de l'implementació del PLM.El motiu de seguir utilitzant la mateixa estructura de producte és
principalment que s'ha considerat que era una estructura correcte per incloure utilitzar-la també dins de
Teamcenter.
L'estructura de producte:
+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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8.1.5-Definició i creació dels work-flows:
Un work-flow és un tipus de procés que permet transferir informació a un altre procés o realitzar un canvi d'estat
d'un item.Podem utilitzar aquest work-flow per validar items i assegurar que ningú els modifica,o simplement
podem enviar una notificació de que s'ha realitzar una tasca correctament,com pot ser la realització d'una
modificació.Els work-flows es poden crear com a tasques o com a processos,en el cas de processos s'apliquen en
l'item revision i en cas que aquest tingui estructura (com el cas d'un conjunt) també s'aplica automàticament sobre
les peces que el formen .En el cas que modifiquem l'estat d'un item,els estats en que es pot trobar aquest poden
ser:
Icona

Estat

Descripció

Bloqueig

Item revisió bloquejat però permet la modificació.

Validat

Item revisió validada i no permet la modificació.

Anul·lat

Aquesta revisió de l'item no es pot utilitzar i caldrà crear una nova
revisió per seguir utilitzant el mateix codi.

Actualment hi han definits els següents work-flows de procés:
-MA_Lock_Structure: Bloqueja l'estructura de producte un cop s'ha enviat el producte a fabricació i compres,però
deixa realitzar modificacions sense haver de fer revisions. (Icona bandera groga)
-MA_Customer_Lock: Bloqueja i Valida els tipus d'item Mapro CustomerAssembly i Mapro CustomerPart (Icona
bandera verda).
-MA_Quick_Approval: Valida els items Mapro Assembly i Mapro Part (Icona bandera verda).
-MA_Obsolete: Anul·la qualsevol tipus d'item i el deixa en estat obsolet (Icona bandera vermella).
Dins de Teamcenter podrem fàcilment veure els diferents estats tal com:
Com es pot veure a l'imatge s'ha creat un fitxer nou dins la revisió de l'item
on diu "Approved",això ens indica que aquesta revisió està validada i que no
es pot modificar,l'únic que podem fer si volem modificar aquest item és
crear una nova revisió.A través del visualitzador de l'explorador podrem veure tot el flux i on ens trobem
actualment.Per crear work-flows ho podem realitzar com a administrador de Teamcenter a l'apartat "Diseñador de
Flujos de Trabajo".Els work-flows que creem tindran un aspecte tal com els visualitzarem des de l'explorador:
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8.1.6-Creació de les biblioteques d'elements comercials:
En aquest apartat s'explica com s'han creat les biblioteques.Un dels punts importants és l'utilització del software
CADENAS Partserver,aquest software conté catàlegs 3D de fabricants industrials,aquests software té la
possibilitat de realitzar exportacions massives del catàleg en 3D en diversos formats ,entre ells Solid Edge.Per
incorporar molts elements comercials s'ha utilitzat aquest procediment.Un altre procediment utilitzat ha estat la
creació de taules de família dins de Solid Edge,aquestes taules permeten parametritzar els components de
manera que molt ràpidament podem dibuixar de forma massiva elements,tals com casquells,cargols,etc...
L'estructura d'organització de les biblioteques és la següent.
1-PROFolder amb el nom de la marca.
2-Vincle web a la pàgina del fabricant.
3-Item MAPRO Doc per desar els catàlegs en PDF del fabricant.
4-PROFolders per classificar els elements tipus MAPRO StdPart tal i com els classifica el fabricant en el seu
catàleg,d'aquesta manera és molt més senzill navegar a través de la biblioteca.
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Creació de taules de família amb Solid-Edge ST2:
Les taules de família són molt importants ja que permeten crear models 3D CAD en base a paràmetres i establir
una relació entre les variables mitjantçant fins i tot fòrmules, això simplifica molt la feina alhora de dibuixar peces
repetitives tals com cargols,femelles,casquells ó qualsevol tipus de component que sigui parametritzable d'una
manera coherent.Aquestes taules també són aplicables al disseny en general,tot i que per poder-ho aplicar s'ha de
realitzar un tipus de producte molt estàndard ó molt complex ja que és difícil establir totes les relacions de les
variables.
A continuació es descriu el sistema per crear una taula de família amb Solid Edge, com a exemple s'ha fet servir
un casquell tot i que l'exemple és aplicable a qualsevol altre tipus de peça parametritzable. Utilitzant aquest
procediment s'ha creat moltes peces estàndard per a les biblioteques d'elements comercials i s'ha estalviat molt
temps.
Procediment:
1-Entrar al mòdul de peça de Solid Edge en mode "Tradicional",ja que el mode "Sincrono" no permet crear encara
taules de família.
2-A continuació haurem de dibuixar un casquell de mides 20x25x25 i desarem el fitxer.
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3-A continuació, a la pestanya "Herramientas" farem clic al botó "Variables".

4-Ara podrem veure una taula de variables com la següent,en la qual trobem totes les variables actuals de
disseny,si fem clic amb alguna variable podrem veure-la amb color taronja en el model.Tal i com es veu a
l'imatge.En aquesta taula de variable podem afegir variables de propietats que el programa incorpora,així com
editar alguns paràmetres de les que hem fet servir per realitzar el model.

5-Canviarem el nom de les variables per facilitar-nos la feina tal i com es veu a l'imatge.D'aquesta manera en un
moment podem saber amb quina variable estem treballant.Això és molt útil quan es treballa amb un cert nombre
de variables.
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6-A continuació farem clic a la barra de "Família de piezas" i s'ens desplegarà un menu.

7-Farem clic a "Editar en tabla".

8-En la següent taula trobarem les variables que hem utilitzat i amb els noms ja canviats.En aquest apartat també
podem eliminar operacions.
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9-El procés de creació de famílies es basa en la creació d'un model utilitzant les variables de la taula.Per tant
utilitzarem les 3 variables per crear un casquell de 30x35x35,aquest nou model s'anomena instància.El model que
hem creat és el que mana sobre tots els altres,per tant és molt important que sigui correcte.A continuació farem
clic a "Miembro nuevo",per crear una instància.

10-A la finestra "Nombre del miembro" hi posarem el nom ,és convenient posar-hi la referència ja que aquest nom
és el mateix amb el que el programa desa el fitxer.Ara tornarem a estar a la taula general i procedirem a omplir les
3 variables amb els valors i la descripció.La via d'accés la podem canviar per desar el fitxer a qualsevol lloc.
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11-Ara farem clic al botó "Guardar datos de la tabla",per desar els valors de l'instància que hem afegit.

12-Un cop realitzat aquest pas,ja només ens falta que el programa generi el model en un fitxer separat,d'aquesta
manera és molt més senzill treballar alhora de dissenyar i no perdrem la relació de les variables amb el fitxer que
conté la taula.A continuació farem clic a "Seleccionar todos los miembros" i després a "Crear miembros",això ens
generarà els models CAD de la taula amb les variables i en el directori que hem escollit. Ara ja només és qüestió
de crear tantes instàncies com ens facin falta i amb les variables que desitgem.
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Generació massiva de components amb CADENAS PartServer
CADENAS és una empresa capdavantera en la creació de programari en els sectors d'administració intel·ligent de
peces, reducció de peces i catàleg electrònic de productes.Mitjançant el software podrem extreure massivament
components en 3D de molts fabricants i això ens ajudarà a crear una biblioteca de components adaptada al nostre
software CAD i a la nostra empresa.
El software disposa de moltes altres utilitats tals com un generador d'eixos,generador de catàlegs,etc..
A continuació s'inclou el procediment d'extracció de tota la família DIN-912.Cal dir que l'extracció d'un catàleg s'ha
de realitzar a trossos ja que el programa genera molts fitxers i carpetes.Realitzant-ho a trossos ens resultarà molt
més senzill i podrem controlar-ho millor.
1-Un cop realitzada l'instal·lació de Cadenas PartServer al nostre ordinador,haurem d'utilitzar el programa inclós
en les "Ecatalog solutions" anomenat PARTproject Ambiente del Proyecto.Aquest programa ens permet gestionar
els catàlegs instal·lats tant propis com d'altres fabricants,i ens permet extreure tot el contingut en 3D i compatible
amb el nostre software CAD.

2-Un cop iniciat el programa,al navegador de l'esquerra podrem trobar els catàlegs (Projectes) instal·lats i també
podrem navegar-hi i veure totes les taules de paràmetres de cada component.
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3-Com que molts cops navegant ens és dificil localitzar una referència concreta ho podrem fer a través d'una
cerca.Amb el botó dret farem clic a " Buscar proyectos", d'aquesta manera podrem localitzar la família DIN-912.

4-Realitzarem una cerca tal i com la de l'imatge i farem clic a " Buscar ".
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5-Un cop feta la cerca,veurem que el programa ens ha trobat 2 projectes.Seleccionarem el DIN-912 i farem doble
clic per obrir el projecte en el navegador.A continuació tancarem la finestra de cerca.

6-Si depleguem el projecte DIN-912 observarem que hi ha diversos fitxers,tals com taules de família,imatges i
traduccions de diverses variables.En el navegador central podrem veure una imatge 2D de l'aspecte general.En el
visualitzador de la dreta,podrem veure els paràmetres que conté el projecte així com informació relacionada.
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7-Per extreure tota la família completa de DIN-912,seleccionarem en el navegador de la dreta el fitxer *.prj,en
aquest cas din_912.prj i seleccionarem l'opció " Exportar archivos en batch".

8-Ara ja només ens falta configurar les opcions d'exportació. A " Directorio destino " seleccionarem la carpeta on
volem extreure els fitxers.A "Formato" escollirem Solid Edge i a " Versión " escollirem V19 o superior i la resta de
paràmetres els deixarem tal i com es veu a la captura.Un cop realitzada aquesta operació haurem d'iniciar Solid
Edge i fer clic al botó OK i començara la creació dels fitxers.
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8.1.7-Integració de Solid Edge amb Teamcenter:
En aquest apartat hi han els passos d'instal.lació del programa client de Solid Edge i que ens servirà per
comunicar Solid Edge amb Teamcenter.Ademés s'inclouen imatges de com funciona l'integració.
1- Instalar SEEC_Client_Tc2005SR1MP1_V19 (En aquest cas per la versió 19 de Solid Edge).
2-Requerimients: L'instal·lador ha de tenir permisos per poder accedir a l'unitat on hi ha la base de dades de
Teamcenter.
3-Exectuar amb permisos d'administrador el fitxer SEEC_Client_Tc2005SR1MP1_V19.exe.
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4-Seleccionar l'unitat on hi ha la base de dades de Teamcenter.

4-Arrancar Solid Edge V19
5-Comprovar que l'integració esta activada.
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Un cop hem instal.lat l'integració correctament ja tenim Solid Edge perfectament connectat amb Teamcenter.
Quan arranquem qualsevol versió de SE s'ens presentarà la següent pantalla on haurem d'introduïr el nom
d'usuari i la contrasenya,aquest usuari i contrasenya han de ser els mateixos que els que l'administrador ha creat
dins de Teamcenter.

Un cop haguem entrat correctament,el programa aparentment sembla igual,tot i que s'han de remarcar algunes
petites diferències.
-Si obrim un fitxer,veurem que estem dins de Teamcenter,i veurem exactament les carpetes que hem definit
anteriorment.
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-Si cliquem a buscar,podrem fer cerques d'items amb tots els paràmetres disponibles a la base de dades.

-Desde la barra d'Edge bar també podem accedir a Teamcenter,per quan necessitem muntar peçes en conjunts.
-Quan guardem també s'ens obrirà una finestra diferent que ens permet guardar dins Teamcenter i ens permetrà
seleccionar el tipus d'item que volem utilitzar per guardar les dades.
-El funcionament intern del programa crea una carpeta de catxé que el seu propòsit es descarregar els fitxers al
nostre disc dur per agilitzar l'obertura d'aquests,i només actualitza a la base de dades les modificacions que
fem.Podem accedir a aquesta carpeta a través de windows i des de Solid Edge podrem veure els fitxers que tenim
descarregats al nostre disc dur.A través de l'assistent podem sincronitzar i esborrar la nostra memòria catxé.
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8.1.8-Procés d'incorporació de fitxers a Teamcenter:
A continuació es descriu el procés d'incorporació de dades a Teamcenter.
1-Localitzar la carpeta amb les dades que volem incorporar
2-Crear una nova carpeta al nostre disc dur per desar-hi el fitxers modificats
3-Amb Solid Edge ST2 les eines d'incorporació de fitxers les trobarem a l'inici de windows i dins la carpeta de Solid
Edge->Preparación de datos.En aquest directori hi trobarem 3 eines.

4-Fem click a "Analizar" i s'obrirà un programa tal com:

5-Marquem la casella "Analyze files from specified folder" i amb el botó "Browse" busquem la carpeta on tenim els
fitxers que volem incorporar.
6-Un cop el programa hagi examinat el directori ens mostrarà una fulla d'excel en la qual haurem d'omplir les
dades mínimes que Teamcenter necessita per incorporar el fitxers.Aquesta fulla es pot personalitzar amb els
paràmetres adicionals que haguem afegit a Teamcenter,això ens evita haver d'omplir item a item els camps
personalitzats.En la columna "New path" haurem d'especificar el directori on hem creat la carpeta nova.
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7-Un cop omplerts tots els camps,desem el fitxer al nostre disc dur.
8-A continuació obrim l'eina de "Modificar"

9-S'obrirà un programa com el següent, a "Browse" hem de seleccionar el fitxer excel que hem desat anteriorment.
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10-A continuació fem clic a "Process" i ens genererà els fitxers amb els codis i els camps omplerts en la carpeta
que hem creat nova.
11-Ara hem de fer click al programa "Arreglar vínculos".En el cas de conjunts cal utilitzar el següent programa,ja
que el programa ha copiat i renombrat fitxers i cal arreglar els vincles entre els fitxers,en el cas de fitxers que són
individuals i no tenen cap dependència el programa no modificarà res,tot i així es recomana realitzar sempre
aquest pas.

12-A continuació a "Doc types" marquem totes les caselles.A "Browse for spreadsheet" hem de localitzar la fulla
d'excel i a "Locate folder containing SE files" hem de localitzar la carpeta que hem creat nova i on tenim els fitxers
de Solid Edge amb els vincles trencats.

13-Un cop haguem realitzar el procés cal localitzar un programa anomenat "Open Save" que ens actualitzarà tots
els fitxers de Solid Edge de manera automàtica.El programa el trobarem a la carpeta Custom del directori
d'instal·lació de Solid Edge.
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14-A "Document types" marquem totes les caselles i pel navegador hem de buscar la carpeta que hem creat i on
tenim els fitxers.Després fem clic a "Process"
15-Ara ja tenim els fitxers apunt per incorporar a Teamcenter.
16-L'eina per incorporar els fitxers la trobarem dins el directori d'instal.lació de Solid Edge i s'anomena "Add to
Teamcenter".Amb aquesta eina podrem incorporar els fitxers dins Teamcenter.
8.1.9-Procés d'exportació de dades de Teamcenter:
Tot i que no és recomanat exportar dades de Teamcenter,ja que perdem tota la traçabilitat de les dades i ens pot
comportar problemes,a vegades necessitem exportar dades,per exemple per enviar-la a un client o amb un
proveïdor de fabricació.
El procediment és el següent.
1-Seleccionar la revisió de l'item a exportar.
2-Des de TC Portal clicar a Herramientas->Exportar->Objetos
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3-En la següent pantalla,clicar al botó PLMXML:

4-A "Transferir nombre de modo" hem de seleccionar "ConfiguredDataFilesExportDefault"
5-A "Revision Rule",haurem de seleccionar "Latest Working",que és la versió que estem utlitzant de l'item.

6-A continuació seleccionem a "Directorio de exportación" on volem guardar els fitxer i fem clic a "Aceptar".
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8.1.10-Estandarització del producte:
Dins la PROFolder de "Standard Parts" s'ha creat la PROFolder de "MAPRO",dins aquesta carpeta hi podem
trobar estandarització de producte interna,d'aquesta manera alhora de dissenyar podem utilitzar dissenys
"similars" ja utilitzats prèviament en d'altres màquines i que ens poden servir d'ajuda.L'estandarització és un punt
clau ja que ens pot ajudar a estalviar molt temps si s'aconsegueix crear una bona biblioteca de producte intern.Un
bon exemple podría ser l'estandarització d'estructures de maquina ó capçals d'assaig, tot i que també ha de servir
per desar peces individuals com per exemple proteccions ó suports.
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8.1.11-Administració de Teamcenter:
En aquest apartat es mostren els punts més importants i de manera breu del mòdul d'administració.
Un cop dins el PORTAL,podrem accedir al mòdul d'administració des de la barra esquerra clicant a
"Administrador".A continuació veurem una llista tal i com es veu a l'imatge i cada un dels icones ens permet
configurar opcions del software.

1-"Organización": En aquest apartat podem crear i configurar usuaris,grups,rols i els permisos de cada un
d'aquests.
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2-"Modelador empresarial":En aquest apartat és on podem definir els items que volem crear,el tipus de codis que
utilitzarem així com moltes d'altres opcions,i també podem definir les codificacions alternatives en funció del tipus
de client.

Tal i com podem veure a la següent imatge,en aquest apartat podem crear totes les codificacions alternatives que
ens facin falta en funció del client,la qual cosa ens facilitarà molt la feina alhora de realitzar cerques de
conjunts,peces i plànols.
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3-"Lista de valores": En aquest apartat podem definir i crear tots els LOV's (llistes de valors),aquestes llistes
després es poden utilitzar dins els formularis d'un item.

4-"Generador de consultas": En aquest apartat podem definir i crear totes les cerques que els usuaris podran
utilitzar,per exemple podem crear una cerca d'un determinat item (com una Mapro StdPart) i definir els camps de
cerca com per exemple la referència,marca,tipus de classificació,etc...
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5-"Diseñador de informes": En aquest apartat podrem crear informes,en aquest cas només en tenim un que és el
llistat BOM del producte.Per defecte el programa incorpora plantilles amb diversos informes enfocats a diversos
mòduls del programa,tot i que ens en podem crear un de propi que s'adapti a les nostres necessitats.

6-"Diseñador de flujo de trabajo": En aquest apartat podem crear els work-flows utilitzant un dissenyador de fluxes
de treball.En aquest apartat és on hem de definir i configurar cadascun dels processos del flux de treball.
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7-"Editor de esquemas": Aquest apartat ens permet definir les propietats dels camps creats en els formularis i els
LOV's, per exemple podem definir si un camp pot contenir un valor numèric, límit de caràcters,etc..

8-"Archivar o restaurar": Aquest apartat ens permet configurar tot el referent a còpies de seguretat de la base de
dades.
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9-Procés implementació Teamcenter al departament de fabricació:
L'implementació de Teamcenter al departament de fabricació consta de l'instal.lació del programa client (PORTAL)
als ordinadors de cada usuari,i de l'instal.lació a 2 ordinadors de la secció de muntatge.
D'aquesta manera aconseguim que el personal del departament de fabricació pugui accedir a l'última versió dels
plànols de manera instantània i ademés tenen la possibilitat d'afegir annotacions i cotes en el fitxer JT que
Teamcenter genera.
Pel que fa a la secció de muntatge l'instal·lació del programa facilita el muntatge de conjunts i de peces ja que
tenen la possibilitat de veure tota la màquina en 3D.
Dins l'entorn PSE de Teamcenter,hi ha la possibilitat de veure el conjunt muntat en 3D,sense necessitat de tenir
cap altre programa instal·lat (Solid Edge) i ademés podem realitzar seccions,mostrar/ocultar peces,entre d'altres
funcions.
A continuació hi ha una guia de funcionament del PSE per a Teamcenter.
9.1-Instruccions d'ús del PSE:
NOTA IMPORTANT: El PSE és accessible des de l'explorador però només per a peces individuals.Per visualitzar
un conjunt en 3D cal realitzar el passos que es descriuen a continuació.
1-Selecciona la revisió de l'item o en el cas d'un conjunt també podem seleccionar el Bomview de la revisió.
2-Amb el botó dret seleccionem "Enviar a"->"PSE"
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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".

4-A continuació tenim un panell de dades nou a la dreta de la pantalla i farem clic a "Visualizador".
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5-A la columna "BOM Line" tenim una casella desactivada,un cop l'activem veure la peça o el conjunt.En el cas
d'un conjunt per mostrar/ocultar peces ho farem marcant/desmarcant les caselles.

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.Entre d'altres trobarem eines per mesurar,fer seccions i fer
annotacions.
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9.2-Cercar dades en el PORTAL:
La cerca de dades ens permet localitzar qualsevol tipus de dada mitjançant qualsevol paràmetre de Teamcenter.
En el cas del departament de fabricació i de cara a la secció de muntatge és interessant alhora de realitzar
modificacions o si només es re-imprimir un plànol o no som capaços de trobar la dada.
En el explorador principal,hem de fer clic a buscar i podrem realitzar cerques utilitzant tot tipus de camps. Per
realitzar la cerca,se'ns mostrarà una finestra tal com la que s'utilitza a Solid Edge,però aquesta s' integra dins el
PORTAL.

Si només volem veure el plànol d'un item,només hem de desplegar la revisió ,seleccionar el fitxer PDF o el DFT i
seleccionar el visualitzador.Un cop hem realitzat aquesta acció,tenim les mateixes barres d'eines que en el cas del
PSE (3D),però aquestes eines són per 2D.

PFC V1.0 MARC CUNILL BELMAR 2010

115/ 128

- Implementació d'un software de gestió de cicle de vida del producte
al sector del metall -

10-Implementacions possibles de mòduls a llarg plaç:
Community Collaboration:
Un dels mòduls que pot ser molt útil i que disposa Teamcenter és Community Collaboration,aquest mòdul tal i com
s'ha explicat anteriorment ens pot servir per connectar els proveïdors de fabricació i d'enginyeria,d'aquesta manera
creant usuaris i carpetes per a tots els proveïdors,aquests poden accedir a la seva carpeta i nosaltres podem
desar-hi la informació que necessiten,tot això via web.
L'altre possibilitat que ens ofereix Community Collaboration és la gestió documental,això ens permet gestionar tots
els documents generats amb Microsoft Office a més de tenir un control de versions.
De cara al treball en equip i gràcies a Sharepoint podem crear fòrums de cada projecte on cada persona implicada
en aquest pot deixar rastre del seu coneixement i d'aquesta manera tota l'empresa pot tenir accés a aquest
coneixement.
Des de Community Collaboration tenim una web tal com la de la foto,i via web podem visualitzar conjunts,peces i
plànols.

En resum,si s'implementa Community Collaboration,l'empresa pot tenir un punt en comú de coneixement i un
enllaç amb els proveïdors de l'empresa,la qual cosa facilita el treball en grup i la col∙laboració.
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CATIA+Teamcenter
Aquesta implementació consta d'un software que permet enllaçar CATIA , que és un software 3D CAD amb
Teamcenter de manera que podrem realitzar les mateixes funcions de les que disposa Solid Edge+Teamcenter.
D'aquesta manera podrem treballar amb 2 programes CAD integrats en el PLM.Aquest necessitat pot esdevenir en
un futur ja que determinats clients del sector aeronàutic obliguen a treballar amb CATIA,el pas següent seria
realitzar la mateixa implementació feta en aquest PFC però amb CATIA i adaptant Teamcenter al nou software
CAD.
T-Systems proporciona el software d'enllaç amb Catia i disposa de les següents característiques:
-Controlar l'ús i el canvi de les dades de CATIA en producte. (per exemple, la versió / configuració / control de
vista, la gestió d'accés, cicle de vida i de flux de treball)
-Integració de la llista de materials i la geometria de dades.
-Treballar amb múltiples estructures de nivell d'ensamblat.
-Disseny en la configuració del context.
-Sistema integrat i transparent CMI Workbench que permet transferència de dades des d'un navegador PDM únic
tant a CATIA V4 i V5.
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11-Exemples de projectes realitzats amb Teamcenter:
En aquest apartat es poden veure imatges dels 2 primers projectes realizants ambTeamcenter amb tota la
configuració utilitzada seguint els apartats anteriors,tot i que en aquest apartat no es poden veure imatges del
producte per motius de confidencialitat del client.
11.1-M287-2:
Aquest projecte consta d'una línia de muntatge per a un client del sector de l'automoció.
Com es pot veure en l'imatge s'ha utilitzat l'estructura de producte definida així com els items corresponents.Amb
l'estuctura utilitzada,aquesta ens ofereix una visió molt clara de tot el producte.
En aquest projecte s'ha utilitzat una codificació alternativa degut als requeriments del client i també per facilitar la
gestió interna del projecte per part de Mapro.
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Tota la documentació tant interna com del client referent al departament mecànic s'ha realitzat i desat dins de
Teamcenter utilitzant l'item Mapro Doc.

A la carpeta "ASSY MECHANICAL DRAWINGS" podem trobar-hi tots els items d'estacions,conjunts i l'item que
conté tot el projecte.
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11.2-M309-01:
Aquest projecte consta d'una estació de muntatge per a un client del sector de l'automoció.Com es pot veure s'ha
seguit l'estructura de producte definida anteriorment així com també s'ha realitzar l'ús de la codificació alternativa
per facilitar la recerca de dades.

Com a conclusió dels 2 projectes pilot podem extreure'n que aquests s'han realitzat correctament i que no hi ha
hagut massa complicacions. Els punts que cal millorar són de caire informàtic i actualment s'hi esta treballant.Els
principals punts són la velocitat en l'obertura de fitxers i la gestió de la memòria catxé.
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12-Planificació de l'implementació del software:
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Descripció general dels punts:
Departament mecànic:
1- Definició i creació de l'estructura de dades de Teamcenter: Consisteix en la creació i definició dels items que
són necessaris per desenvolupar els projectes a nivell mecànic i posteriorment a nivell de gestió de la fabricació.
2- Definició i creació dels usuaris i rols: Consisteix en la creació i definició dels usuaris i rols a nivell mecànic i de
fabricació que permeti accedir als dos departaments i poder utilitzar el software amb els permisos d'accés
necessàris.
3- Definició i creació de l'estructura de Teamcenter: Consisteix en la creació i definició de una estructura general
de projectes i a nivell mecànic que sigui apte per realitzar els projectes correctament utilitzant el software.
4- Definició i creació de l'estructura de producte: Consisteix en la creació i definició de una estructura de producte
que sigui apte per realitzar els projectes correctament utilitzant el software.
5-Definició i creació dels Work-Flows: Consisteix en la creació i definició dels fluxes de treball que s'hauran
d'utilitzar en el software a nivell mecànic.
6-Creació de les biblioteques d'elements comercials: Consisteix en la creació i definició d'unes biblioteca
d'elements estàndard adaptades tant a Mapro com al CAD Solid Edge.
7-Formació: Consisteix en la formació inicial dels Tècnics que hauran de realitzar els projectes pilot així com
assegurar que tenen suport en tot moment per poder realitzar el projectes correctament.
8-Proves de funcionament: Consisteix en la realització de proves per assegurar el bon funcionament de
l'implementació realitzada així com afegir millores si cal.
Departament de fabricació:
Instal·lació i Formació: Consta de la instal·lació de 2 ordinadors a la secció de muntatge així com la formació
referent a l'utilització bàsica del software.
Projectes pilot:
Aquest apartat consta de la realització de 2 projectes pilot per comprovar el funcionament correcte del software i
corregir problemes de configuració així com afegir alguna millora si cal.
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13-Càlcul de costos i beneficis:
13.1 Despeses realitzades abans de la realització d'aquest PFC:
1-Teamcenter + 10 llicències + 1 llicència Visualitzador + 1 llicència C.Collaboration: 150.000 €
2-Consultora Siemens: 20.000 €
3-Formació de personal: 5000 €
Total: 175.000€
Les despeses d'aquest apartat no són reflectides en el PFC ja que van ser realitzades anteriorment a la
realització d'aquest i per tant no en formen part.
13.2 Costos vinculats al projecte:
1-Hores d'enginyeria mecànica: 1500h x 44 €/h = 66.000 €
2-Hores departament IT: 600h x 50 €/h = 30.000 €
3-Consultora T-Systems: 12.000 €
4-2a Formació de personal: 2.000 €
5-Adquisició nou hardware: 1.000 €
6-Llicència Cadenas PartServer : 1.000 €
7-Manteniment Anual: 19.900 € / any
Costos Vinculats: 131.900 €
Beneficis:
En la compra d'elements estàndard:
Errors abans d'utilitzar el software : 3.000 € / any
-Nº projectes anuals: 20
-Cost error / projecte: 150 €
Errors amb l'utilització del software: 1.000 € /any
Benefici: 2000 € / any
En la fabricació de recanvis:
Errors abans d'utilitzar el software : 1800 € / any
-Nº comandes anuals: 30
-Cost error / comanda: 60 €
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Errors amb l'utilització del software: 600 € /any
Benefici: 1200 € / any
En la fabricació del producte:
Errors abans d'utilitzar el software : 9000 € / any
-Nº projectes anuals: 20
-Cost error / projecte: 450 €
Errors amb l'utilització del software: 3000 € /any
Benefici: 6000 € / any
Reducció del temps de muntatge:
Abans d'utilitzar el software: 600 h /any x 30 €/h = 18.000 € / any
-Nº projectes anuals: 20
-Nº hores per projecte: 30h / projecte
Amb l'utilització del software: 6000 € /any
Benefici: 12.000 € / any
Reducció del temps d'enginyeria:
Abans d'utilitzar el software: 2300 h /any x 44 €/h = 101.200 € / any
-Nº projectes anuals: 20
-Nº hores per projecte: 115 h / projecte
Amb l'utilització del software: 22.000 € /any
Benefici: 88.000 € / any
Beneficis anuals: 109.200 € / any
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-A continuació podem veure la taula de resultats / any i el gràfic:

Any

1

Costos
Beneficis
Resultat

2

131.900,00 €
109.200,00 €
‐22.700,00 €

3

19.900,00 € 19.900,00 €
109.200,00 € 109.200,00 €
66.600,00 € 155.900,00 €

Resultats acumulats vs Any
180.000 €
160.000 €
140.000 €
120.000 €
100.000 €
80.000 €
60.000 €
40.000 €
20.000 €
0€
‐20.000 €
‐40.000 €

155.900 €

66.600 €

‐22.700 €

0

1

2

3

Com a conclusió cal dir que aproximadament a partir d' un any i mig comencem a obtenir els beneficis de
l'implementació.
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14-Conclusions:
Amb aquest PFC s'ha pretès explicar amb una visió global l'implementació d'un PLM a una empresa del sector del
metall i les avantatges que això comporta sense entrar en molts detalls de tema informàtic i centrant-se més en la
part de conceptes i processos i ademés s'ha analitzat de manera general altres PLM existents en el mercat.En la
part de conceptes i processos podem trobar tota la part de comparativa d'un PLM respecte a mètodes tradicionals
així com l'anàlisi de 2 PLM molt concrets.
En aquest PFC s'ha realitzat un tipus d'implementació determinada enfocada a dos departaments tot i que a grans
trets també és aplicable a d'altres parts de l'empresa.Pel que fa al departament mecànic,podem veure al llarg dels
10 punts els passos bàsics a tenir en compte alhora d'implementar un PLM i la seva importància.Al llarg de cada
punt s'ha intentat explicar al màxim el motiu pel qual s'ha realitzat d'una determinada manera i les conseqüències
que això implica,ja que el fet d'implementar un software d'aquest tipus requereix pensar molt en els passos
posteriors del procés per evitar descuidar-se qualsevol cosa.Els punts més complicats sobretot han estat els 3
primers que són la creació dels items,la d'estructura general i la d'estructura de producte ja que d'això en depèn el
bon funcionament del programa i que es puguin fer els projectes d'una manera senzilla.El punt més llarg i
important de cara a realitzar projectes ha estat la creació de les biblioteques estàndard,que gràcies al software
adquirit i gràcies a les taules de família del CAD ha resultat molt més senzill crear biblioteques fàcils d'utilitzar
alhora de dissenyar.Ademés també s'ha inclòs la part d'Administració per poder donar una idea general del
programa.Pel que fa al departament de fabricació també podem veure els passos bàsics de l'implementació i les
facilitats que això ha aportat a l'empresa.El tipus d'implementació al departament de fabricació ha estat força més
senzilla ja que només consisteix en instal·lar el software.formar el personal i adquirir nou hardware, però segueix
sent molt important.Per facilitar l'ús del programa,s'ha creat una guia ràpida que ha d'ajudar als usuaris dels 2
departaments a trobar amb més facilitats alguns punts del programa ja que sovint costa adaptar-s'hi.Com a
conclusió de l'implementació dels 2 departaments en podem extreure que ha sigut positiva,tot i que hi han alguns
aspectes del software que cal millorar i que ens han portat moltes dificultats,sobretot en temes de gestió de fitxers
del CAD.Pel que fa als 2 projectes pilot que s'han realitzat podem dir que han estat força positius tot i tenir les
dificultats explicades anteriorment amb el CAD i alguna pèrdua de fitxers a l'inici dels projectes pilot.
Pel que fa als costos i el beneficis tot i que el primer any els costos superen els beneficis, a partir del segon any ja
obtenim només beneficis i com a costos tenim únicament el manteniment del software.Per tant amb la realització
d'aquest PFC podem demostrar la viabilitat de l'implementació d'aquest software.
Totes les fonts d'informació es poden trobar a l'apartat de bibliografia ja que actualment l'informació referent als
PLM sòl estar molt restringida de cara al públic i les possibilitats d'obtenció d'un software PLM per realitzar proves
o un PFC solen ser nul·les.Tot i així l'autor d'aquest espera que el PFC pugui ser el més útil possible.
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