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HELiOS – voor veilige bedrijfsprocessen!
HELiOS verkort de doorlooptijd van uw projecten en heeft een positieve
invloed op het volledige productontwikkelingsproces.
Binnen
ondernemingen
uit
alle
branches
spelen tegenwoordig de thema's gegevens- en
documentmanagement en daarnaast ook de veiligheid
en traceerbaarheid van processen een belangrijke rol.
Producten ontstaan in een omgeving met complexe
verbanden, gedeelde beslissingen en uiteenlopende
informatie. Bovendien ontstaat de kennis rondom de
productlevenscyclus niet alleen binnen de verschillende
afdelingen – van de constructie en productie tot de
verkoop en marketing – maar ook op locaties over de
hele wereld. Deze enorme hoeveelheid gegevens leidt tot
aanzienlijke moeilijkheden binnen de procesorganisatie
en de communicatie tussen afdelingen en locaties.
Deze uitdagingen worden verder versterkt door steeds
complexere en meer individuele producten.

»HELiOS biedt de voor ons optimale
PDM-functies voor centraal
beheer van alle productgegevens
en documenten. Zelfs bij de
grootste bouwgroepen kunnen
alle tijdens het ontstaan van een
product voorkomende gegevens
gestructureerd worden verzameld en
overzichtelijk worden weergegeven.
Zo blijft u altijd up-to-date.«
Marc Steinhauer, Dipl.-Ing. (FH) computerinformatica
Priess, Horstmann & Co. Maschinenbau GmbH & Co. KG

Met HELiOS, onze multifunctionele PDM-oplossing,
kunnen zelfs de meest complexe verbanden transparant
worden gevisualiseerd en wereldwijd beschikbaar
worden gesteld. Geavanceerde functies garanderen
probleemloos werken met grote gegevensstromen, een
productief gebruik van bedrijfsrelevante kennis, en
veilige, transparante en geoptimaliseerde processen.
HELiOS helpt u om ook in de toekomst concurrerend
te blijven door uw projectdoorlooptijden significant te
verkorten en het volledige productontwikkelingsproces
positief te beïnvloeden.

HELiOS kan optimaal aan uw eisen
worden aangepast en kan zowel in
uw E-CAD-systeem als in uw M-CADsysteem worden geïntegreerd.

Verdeelde werkplekken
zonder HELiOS Desktop

Zo eenvoudig is het
HELiOS vereenvoudigt de samenwerking en kennisuitwisseling
tussen ondernemingen en internationale vestigingen.
Nauwkeurig gedocumenteerde en geoptimaliseerde
ontwerpprocessen.
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In één oogopslag!
De introductie van PDM/PLM is een belangrijke beslissing en een degelijke
voorbereiding is een voorwaarde voor het succesvolle verloop van dit
project. Maak gebruik van onze ervaring en laat u ondersteunen bij de
conceptontwikkeling, bij aanpassingen en bij de invoering en integratie
van PDM in uw IT-omgeving. Bovendien zijn verschillende CAD- en CAEinterfaces beschikbaar als afzonderlijke uitbreidingsmodules. Ze kunnen
worden gecombineerd met HELiOS Office of HELiOS Engineer. Houd er
echter rekening mee dat in samenwerking met HELiOS Office, alleen puur
op documenten gebaseerd werken mogelijk is. Zonder de integratiemodules
biedt elke HELiOS basismodule alleen de weergavemogelijkheden voor de
betreffende CAD / CAE-toepassing.

HELiOS – Een vergelijk van de basismodulen

Flexibel configureerbaar
project- en mappenbeheer
Beheer van artikelen stuklijsten

Modern documentbeheer

Binnen de gehele onderneming
inzetbaar + multi-CAD
Procesmanagement met
index + rollenworkflows

Viewer

Office

Engineer

Documenten en Artikelen vinden

Documenten afdrukken

Documenten toevoegen

Documenten wijzigen

Koppel (meerdere) documenten aan artikelen

Documentclassificatie en Document gebaseerde workflow

Basis voor document gebaseerde CAD-/CAE-integratie

Creëer en wijzig artikelen

Basis voor artikel gebaseerde CAD-/CAE-integratie

Artikel classificatie, BOM-management en Artikel gebaseerdere workflow
Versie: HELiOS 2018. Voor alle gebruikers van andere CAD-systemen. De HELiOS PDM-functies zijn geïntegreerd in de gebruikersinteface van het betreffende CAD-/CAE-systeem. Voor een puur op documenten gebaseerde CAD-/CAE-integratie is minimaal de HELIOS Office basismodule vereist. Een op artikelen gebaseerde CAD-/CAE-integratie kan worden gerealiseerd met de HELiOS Engineer module.

Veel meer dan alleen
PDM en alles van één
en dezelfde bron!
De ISD Group, een van de toonaangevende aanbieders van CAD-,
PDM- en automatiseringssoftware,
ontwikkelt innovatieve oplossingen
voor complete procesketens. Onze
softwareproducten HiCAD en HELiOS
stellen klanten in staat de meest
veeleisende ontwerptaken te realiseren
binnen alle sectoren van de industrie.
Naast het ontwikkelen en verkopen
van onze softwareproducten bieden
wij een uitgebreid scala aan diensten
aan en beschikken wij over ervaren
specialisten voor advies, installatie,
training en onderhoud, en hebben
we een hotline. Hierdoor kunnen
wij u vanuit één bron een werkelijk
allesomvattend dienstenpakket aanbieden. Korte communicatielijnen
en nabijheid tot de klant zijn
vanzelfsprekend voor ons.
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ISD Berlin
Paradiesstraße 208a
D-12526 Berlin
Tel.: +49-(0)30-634178-0
Fax: +49-(0)30-634178-10
Mail: berlin@isdgroup.de
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