
3DEXPERIENCE FastTrack garanterer en smidig overgang til en trygg løsning for samarbeid 
og datahåndtering i skyen. Denne tjenesten hjelper bedrifter raskt å komme i gang med 
datahåndtering og samarbeid, og PDM i skyen er klar til bruk fra første dag.

3DEXPERIENCE FastTrack
Vi fører dine CAD-data trygt til skyen

FastTrack-tjenesten levert av PLM Group tar omtrent to uker og inkluderer også en online 
læringsplattform. Tjenesten består av et oppstartsmøte, et digitalt læringsprogram, en 
rekke læringsmuligheter og en sluttkontroll slik at hele teamet er i rute. Ekstra tillegg / 
tilpasninger bestemmes før, under eller etter tjenesten. I tillegg er gratis support på 3DEX-
PERIENCE-plattformen inkludert i ett år i prisen.

Tjenesten utføres i tre steg – 1) Forberedelse, 2) Opplæring, og 3) Implementering og utvikling



Steg 1: Forberedelse
For å komme i gang booker vi noen møtetider 
i kalenderen din. Vi planlegger prosjektet 
fra begynnelse til dato for go-live, i tillegg 
til noen møter for statu soppdateringer. Vi 
hjelper deg med systemkonfig urasjon, gir alle 
i selskapet påloggingsinformasjon og setter 
opp 3DEXPERIENCE Customer Tenant - med 
andre ord, vi gjør alt klart slik at du får tilgang 
til plattformen med ett klikk. Vi introduserer 
også IFWE-community der du kan engasjere 
deg og samhandle med PLM Group og Dassault 
Systèmes.

Steg 2: Opplæring
Dette er steget der du tilegner deg kunnskapen. Vi tilbyr et digitalt læring sprogram for rollene i 3DEXPEREINCE 
FastTrack i 3DS Learning Space. Gjennom kursene får du en idé om det grunnleggende i 3DEXPERIENCE; metodikken, 
bruker grensesnittet og funksjonene.

På slutten av hver seksjon kjører vi en oppføl gingsøkt via Microsoft Teams. Disse holdes av PLM Groups tekniske 
eksperter, og formålet er å diskutere kursinnholdet og gi svar på spørsmålene dine. 

De digitale kursene som er tilgjengelige på 3DS Learning Space er følgende:
 • Collaborative Business Innovator
 • Collaborative Industry Innovator
 • Collaborative Designer for SOLIDWORKS

Steg 3: Implementering og utvikling
Dette steget er delt inn i ulike intervaller. De er basert på roller og funksjoner for datahåndtering i 3DEXPERIENCE.

Her blir det forhåndsdefinerte oppsettet i 3DEPXERIENCE og metodikken gjennomgått. All samhandling foregår i din 
3DEXPERIENCE Customer Tenant. Intervallene blir gjennomført online via Microsoft Teams.

Vi går blant annet gjennom følgende: 
 • Hvordan man kartlegger egenskaper fra SOLIDWORKS til attributter på plattformen
 • Automatisk generering av produktnavn og -nummer.
 • Søking etter dine data
 • Utforsking av produkter
 • Opprette og administrere oppgaver (tasks)
 • Hvordan man håndterer tilgang og rettigheter
 • Hvordan man setter opp et felles arbeidsområde
 • Hvordan man installerer og arbeider med SOLIDWORKS Connector

Vil du vite mer?
 3DEXPERIENCE FastTrack-tjenesten tilbys SOLIDWORKS-brukere til en konkurransedyktig pris, og tar omtrent to uker. 
Hvis du trenger mer hjelp, kan tjenesten leveres i timepris eller et tillegg tilpasset dine behov. Kontakt oss for mer 
informasjon og pristilbud på plmgroup.no



Om 3DEXPERIENCE-PLATTFORMEN
3DEXPERIENCE er et skybasert økosystem som inneholder de viktigste applikasjonene fra Dassault Systémes. Det er en 
enhetlig, brukervennlig PLM-løsning for alle selskaper med forskjellige bransjeapplikasjoner, inkludert SOLIDWORKS. 

3DEXPERIENCE er et fantastisk verktøy for produksjonsindustrien. Plattformen gir innsyn i sanntid i alle 
bedriftsaktiviteter og økosytem, og kobler mennesker, ideer og data i ett enkelt samarbeidsmiljø. Dette gir bedrifter og 
mennesker muligheten til å bli styrket og arbeide innovativt på helt nye måter.

Om PLM GROUP
PLM Group leverer digitale løsninger for bedrifter i samarbeid med innovative kunder. Vi er Nordens største leverandør 
av Dassault Systèmes SOLIDWORKS og 3DEXPERIENCE-løsninger. I tillegg til programvare og tjenester, er vi også 
forhandler av 3D-printere fra flere av de ledende produsentene. Vi er en del av svenske LMT Group, og vi hjelper 
kundene våre på ni språk i syv land.  

plmgroup.eu

For more information 
and pricing, please visit 

https://plmgroup.eu/

