
Schep orde in de chaos van ontwerpbestanden
Sla uw technische gegevens en documentatie centraal op en 
verbeter uw samenwerking

Naadloze Autodesk CAD-integratie
Autodesk Data Management software — Autodesk® Vault Workgroup en Autodesk® Vault Professional — 
zijn uitstekend afgestemd op meer dan dertig ontwerpapplicaties van Autodesk, zoals Autodesk® Inventor®, 
Autodesk® AutoCAD® Electrical, Autodesk® AutoCAD® Mechanical, en Autodesk® AutoCAD® software. Dankzij 
deze nauwe integratie wordt het gemakkelijker om gegevens te beheren over uw digitale prototype – van de 
engineering tot en met de vervaardiging ervan. Zo bespaart u heel wat tijd en zijn uw gegevens erg 
nauwkeurig.

Snel gegevens vinden
Niets is frustrerender dan lang moeten zoeken naar een bestand. Dat is verleden tijd dankzij tal van 
hulpmethoden binnen Vault, gaande van opgeslagen zoekopdrachten, meerdere zoekcriteria tot 
snelkoppelingen. Doordat u gegevens sneller vindt en ordent krijgt u meer tijd om te ontwerpen.

Teamwork en gezamenlijk ontwerpen
Dankzij de functie voor meerdere gebruikers kan ieder teamlid werken aan een digitaal prototype zonder de 
gegevens van een ander teamlid te overschrijven. Teamleden checken een ontwerp uit voor ze wijzigingen 
aanbrengen en checken het bestand daarna weer in. Door samen te werken gebruikt u de hulpmiddelen 
efficiënter, geraken projecten sneller klaar en haalt u strakke deadlines gemakkelijker. 

Snel gegevens kopiëren en opnieuw gebruiken
U hoeft niet langer handmatig complexe ontwerpen en tekeningsets te recreëren of dupliceren. Zo bespaart 
u heel wat tijd. Met behulp van Autodesk®-datamanagementsoftware kunt u een digitaal prototype — met 
inbegrip van alle gerelateerde bestanden en documentatie — kopiëren en gebruiken in een nieuw ontwerp. 
De bestanden die u wilt vervangen, hergebruiken of kopiëren zijn gemakkelijk te configureren. 

Eenvoudige administratie en configuratie
Vault Workgroup en Vault Professional stellen tools ter beschikking om uw Vault server mee te beheren, zodat 
u verzekerd bent van een maximale bedrijfstijd. Intuïtieve administratieve tools vergemakkelijken het 
serverbeheer, zelfs voor wie slechts een minimum aan IT-vaardigheden bezit.
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De belangrijkste redenen om Autodesk® Vault te kopen of upgraden

Toegang tot ontwerpgegevens met revisiebeheer controleren
Controleer en traceer de revisiegeschiedenis van uw gegevensbestanden van op één enkele plek. Verminder 
ontwerp- of productiefouten door de bestanden veilig te publiceren en volgen in de loop van de ontwerpcyclus. 
Zo helpt u ervoor te zorgen dat uw teamleden met de juiste versie van gegevens werken.

Gegevens delen buiten de ontwerpgroep
Maak uw technische gegevens zichtbaar voor heel uw team door Autodesk Vault te koppelen aan de 
samenwerkingssoftware van Microsoft® SharePoint®. Indirecte medewerkers kunnen de in Vault opgeslagen 
visualisatiebestanden zoeken, bekijken en downloaden. Door SharePoint te gebruiken en informatie te delen met 
de rest van de organisatie kunnen ze bovendien deelnemen aan engineeringsprocessen, zoals aanvragen voor 
veranderingen en revisies.

Uitbreidbaar voor meerdere locaties en grote werkgroepen
Werk eenvoudig en efficiënt samen, waar ook ter wereld uw teamleden zich bevinden. Beheer al uw gegevens 
op een centrale, veilige plek en deel werkbestanden via een uitgestrekt netwerk (WAN). Ingenieurs kunnen zo 
overal ter wereld zonder twijfels aan een ontwerp werken, omdat ze er zeker van zijn dat ze de recentste versie 
van het bestand gebruiken.

Geautomatiseerde release- en wijzigingsprocessen
Handmatige release- en wijzigingsprocessen leiden vaak tot vertragingen van het ontwerpproject en fabricage-
fouten. De software van Autodesk Vault Professional biedt ontwerpteams de keuze tussen standaard of configu-
reerbare release- en wijzigingsprocessen, wat hen helpt dure fouten te vermijden en knelpunten weg te werken. 

Gegevens uitwisselen met andere bedrijfssystemen
Doe uw voordeel met de geavanceerde Autodesk Vault Professional software en benut alle krachtige tools om 
materiaallijsten te beheren, en maak van bij het begin samenwerking mogelijk door gegevens te delen met de 
bedrijfssoftware. 

Optimale waarde met een Autodesk-abonnement
Een Autodesk-abonnement maximaliseert de waarde van uw software-investering dankzij toegang tot de 
nieuwste releases en webdiensten. Profiteer van extra voordelen om uw productiviteit te verhogen, zoals 
snellere technische ondersteuning en flexibele licentiemogelijkheden. Autodesk staat garant voor technische 
ondersteuning van hoge kwaliteit en voor een aangename service-ervaring.
Lees meer op www.idcm.info/abonneren.

http://www.autodesk.com/maintenance-subscription



