Ankiet dla osoby zarz dzaj cej projektowaniem, firm
Czy wdro enie oprogramowania in ynierskiego w Twojej firmie przynios o oczekiwane efekty?
Czy wiesz, jak jest wykorzystywane oprogramowanie in ynierskie w Twojej firmie?
W wolnej chwili, przy kawie, spróbuj odpowiedzie na poni sze pytania: TAK, NIE lub NIE
WIEM.

TAK

NIE

NIE
WIEM

Optymalne wykorzystanie potencja u CAD
Czy na stanowiskach pracy zastosowane jest w
oprogramowanie in ynierskie?

ciwe

Czy odbywa si p ynna wymiana danych pomi dzy stanowiskami
CAD?
Czy u ytkownikom znane s wyspecjalizowane modu y
oprogramowania CAD, które mog by wykorzystane w
projektowaniu naszych wyrobów?
Czy dane tworzone przez oprogramowanie CAD potrafimy
wykorzysta w innych komórkach firmy - marketing, sprzeda ,
przygotowanie produkcji?
Umiej tno ci u ytkowników systemu CAD
Czy konstruktorzy przeszli szkolenie z obs ugi oprogramowania
CAD dopasowane do charakteru projektowanych w naszej firmie
wyrobów?
Czy konstruktorzy potrafi zastosowa specjalizowane modu y
oprogramowania CAD do projektowania lepszych wyrobów?
Czy konstruktorzy potrafi sprawnie zaprojektowa odmian
wykonania wyrobu, bazuj c na istniej cych danych CAD?
Czy konstruktorzy potrafi szybko odnale
dokumentacj ?

wymagan

Standaryzacja i konfiguracji stanowisk CAD
Czy w firmie obowi zuje standard konfiguracji stanowisk CAD
oraz standard sk adowania danych CAD?
Czy s wyznaczeni pracownicy dzia u IT do konserwacji stanowisk
CAD?
Czy nowo zatrudniony konstruktor jest wdra any do pracy z
systemem CAD tak, aby pracowa zgodnie z obowi zuj cymi w
firmie wytycznymi?
Czy dane CAD s bezpiecznie przechowywane?
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TAK

NIE

NIE
WIEM

Automatyzacja w projektowaniu
Czy konstruktorzy korzystaj z bibliotek CAD komponentów
stosowanych w naszych wyrobach?
Czy s wykorzystywane parametryczne generatory odmian
wykonania podzespo ów lub ca ych wyrobów, je eli pozwala na to
oprogramowanie CAD?
Wymiana danych z kooperantami, dostawcami, klientami
Czy nasi podwykonawcy potrafi w pe ni wykorzysta nasze dane
CAD, które otrzymuj do realizacji zleconego zadania?
Czy nasi dostawcy zapewniaj nam dane CAD swoich
komponentów?
Czy potrafimy wykorzysta dane CAD otrzymane od naszych
klientów?
Czy potrafimy zapewni naszym klientom dane CAD, których
wymagaj ?
Zarz dzanie dokumentacj projektowanych wyrobów
Czy w biurze konstrukcyjnym wdro ono rozwi zanie do
zarz dzania dokumentacj projektowanych wyrobów?
Czy na produkcj jest dostarczana sprawdzona i zatwierdzona
dokumentacja?
Czy mo na sprawnie odnale
wyrobu lub zlecenia?

dokumentacj CAD konkretnego

Czy potrafimy szybko uzyska odmian wykonania wyrobu
bazuj c na wcze niej zrealizowanym projekcie?
Czy system zarz dzania dokumentacj wymienia dane z
zak adowym systemem zarz dzania produkcj ?

Jakie uzyskano odpowiedzi i co z tego wynika?
Przedstawione powy ej pytania dotykaj pewnego ogólnego zakresu pracy z systemami
in ynierskimi, który b dzie dotyczy wi kszo ci firm intensywnie wykorzystuj cych
oprogramowanie CAD/CAM/CAE/PDM. Ka da firma mo e mie swoje specyficzne
uwarunkowania, które spowoduj powstanie kolejnych pyta dotykaj cych efektywno ci
zrealizowanego wdro enia oprogramowania in ynierskiego.
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Wi kszo

odpowiedzi:

TAK

Prawdopodobnie system CAD jest w Twojej firmie wdro ony prawid owo i raczej przynosi
spodziewane efekty. By mo e s pewne obszary do poprawy, nad którymi warto si pochyli
i rozwa
Wi kszo

ich usprawnienie.
odpowiedzi:

NIE

Jest bardzo du e prawdopodobie stwo, e zakupione systemy in ynierskie nie zosta y
prawid owo wdro one i istnieje wiele obszarów do poprawy. Ten stan by mo e nawet
generuje straty. Prawdopodobnie konieczne jest szybkie przeanalizowanie sytuacji, aby
rozwi za problemy.
Wi kszo

odpowiedzi:

NIE WIEM

Wygl da na to, e brakuje wiedzy o sposobie wykorzystania systemów in ynierskich w
Twojej firmie. Warto szybko uzupe ni brakuj

wiedz , aby mo na by o wiadomie

odpowiedzie na powy sze pytania „TAK” lub „NIE” i podj
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