Ankiet dla u ytkownika oprogramowania in ynierskiego
Spróbuj oceni efekt wdro enia systemów in ynierskich w swojej firmie i jego wp yw
na Twój rozwój osobisty, jako in yniera.
Odpowiedz na poni sze pytania: TAK lub NIE.
TAK

NIE

Umiej tno ci pracy w systemie
Czy w firmie by o zorganizowane szkolenie z zakresu obs ugi systemów
in ynierskich, dopasowane do charakteru projektowanych wyrobów?
Czy czujecie si komfortowo w programach in ynierskich, których
ywacie?
Czy wiecie jakie program tworzy pliki i jakie wyst puj powi zania
pomi dzy tymi plikami?
Czy w swojej pracy potraficie wykorzysta szczególne mo liwo ci
oprogramowania CAD/modu y specjalistyczne, o których wiecie, e s ?
Czy potraficie wykorzysta mo liwo ci swojego oprogramowania CAD do
uzyskania automatyzacji w projektowaniu?
Czy umiecie zaprojektowa parametryczne generatory odmian wykonania
podzespo ów, je eli pozwala na to oprogramowanie CAD?
Konfiguracja i dopasowanie do standardów firmy
Czy u ywacie opracowanych standardów zak adowych w zakresie tworzenia
dokumentacji w formatach CAD, nazewnictwa i opisu metadanymi?
Czy wykorzystujecie dopasowane do swoich potrzeb biblioteki CAD
komponentów stosowanych w projektowanych wyrobach?
Czy wszyscy u ytkownicy systemu korzystaj ze wspólnych szablonów,
bibliotek i ustawie konfiguracyjnych?
Czy modyfikacja ustawie konfiguracyjnych, bibliotek lub szablonów jest od
razu dost pna dla wszystkich cz onków zespo u?
Wymiana danych i wspó praca
Czy umiecie wymienia dane CAD ze wspó pracownikami ze swojego
dzia u?
Czy potraficie przygotowa dane in ynierskie tak, aby by y u yteczne w
innych komórkach firmy na potrzeby ich zada ?
Czy potraficie wykorzysta dane in ynierskie wytworzone w innych dzia ach
swojej firmy?
Czy umiecie przygotowa dane CAD, które podwykonawcy firmy potrafi w
pe ni wykorzysta do realizacji zleconego zadania?
Czy umiecie wykorzysta dane CAD komponentów uzyskane od
dostawców/producentów?
Czy potraficie wykorzysta dane CAD otrzymane od swoich klientów?
Czy potrafcie zapewni swoim klientom dane CAD, których wymagaj ?
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TAK

NIE

Zarz dzanie plikami i dokumentacj
Czy pracujecie z oprogramowaniem do zarz dzania dokumentacj /plikami?
Czy potraficie szybko i sprawnie odnale istniej ce pliki CAD wymagane do
zastosowania w aktualnym zadaniu?
Czy potraficie sprawnie odnale archiwaln dokumentacj CAD
konkretnego wyrobu/zlecenia?
Czy na produkcj jest dostarczana sprawdzona i zatwierdzona
dokumentacja?
Czy potraficie sprawnie zaprojektowa odmian wykonania wyrobu, bazuj c
na danych CAD istniej cego wykonania?

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.
Wi kszo

odpowiedzi:

TAK

Prawdopodobnie wykonano prawid owe wdro enie systemów in ynierskich w Twojej firmie.
Tam, gdzie odpowied by a „nie” s by mo e obszary, które nale y usprawni , aby osi gn
jeszcze lepsze korzy ci z pracy systemów in ynierskich i poprawi swoje umiej tno ci. .
Wi kszo

odpowiedzi:

NIE

Wygl da na to, e wdro enia w ogólne nie by o lub zosta o przeprowadzone nieprawid owo.
Jest wiele obszarów, którym nale y si przyjrze i zaproponowa rozwi zania, które poprawi
efekt wdro enia systemów in ynierskich i podnios umiej tno ci u ytkowników na wy szy
poziom.
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