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ЗБІГАЮТЬСЯ?

ПОРІВНЯННЯ ТА ПЕРЕВІРКА

Для отримання додаткової інформації
та придбання продуктів, звертайтеся
до найближчого офісу компанії
"Інформаційні технології САПР":

COMPAREVIDIA
• Виявлення змін у CAD-моделях
• Простота у використанні
• Підтримка CAD-геометрії, PMI-аннотацій,
складальних одиниць тощо
• Робота за міжнародними стандартами на кшталт
Boeing D6-51991 DPD
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ВАШИХ CAD-МОДЕЛЕЙ
CompareVidia – це проста у використанні програма
для порівняння та перевірки CAD-моделей. Простий
робочий процес дозволяє завантажити дві моделі
САПР та порівняти їх на основі вказаних вами
критеріїв. Моделі класифікуються як ВІРНІ або
ПОМИЛКОВІ, після чого автоматично генерується
звіт для цифрового підтвердження відповідності
таким міжнародним стандартам – наприклад, таким,
як, Boeing D6-51991 «Стандарт забезпечення якості
для цифрового визначення продукту».
CompareVidia забезпечує ефективний, потужний та
автоматичний спосіб перевірки цілісності САПР на
різних етапах життєвого циклу цифрового продукту,
та вже обране багатьма провідними виробниками в
усьому світі.
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ДОКУМЕНТ CATIA V5

ВИКОРИСТАННЯ COMPARE VIDIA
ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЕЛЕКТРОННОГО
ВИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ У BOEING

STEP AP 242

ПОРІВНЯЛЬНИЙ
ЕТАЛОННА
МОДЕЛЬ

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ

• Сумісність із вимогами Boeing D6-51991 DPD

ТА ВИСНОВОК

ПОХІДНА
МОДЕЛЬ

• Перевiрка якості CAD-транслятору
• Задоволеність аудиторів Boeing контрольованим
процесом обміну CAD-даними

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Виявлення змін, внесених під час обміну даними,
міграції на іншу CAD-систему, або перебудові моделі
(реінжинірингу)
• Відстежуйте зміни між різними редакціями одного
документу, та визначайте непередбачені зміни, перш
ніж почати виробляти продукцію.
CompareVidia робить процес повторного використання
даних у різних 3D CAD більш передбачуваним!
Використовуючи CompareVidia, ви може легко виконувати
процедури перевірки, необхідні для виконання загальних
вимог до якості (ISO 900) на різних етапах життєвого циклу
виробу.

ЧОМУ САМЕ COMPAREVIDIA?

ПІДТРИМКА УСІХ ОСНОВНИХ ФОРМАТІВ:

• Простота використання
• Найпотужніша технологія на ринку
• Простий робочий процес у 3 кроки

CATIA, NX, Creo, SOLIDWORKS, Inventor, SolidEdge, STEP AP242,
QIF, STEP AP203/214, ACIS, Parasolid, JT, IGES, VDAFS, DXF,
DWG, STL, VRML, і набагато більше...

• Автоматичний детальний звіт
• Підтримка усіх CAD-форматів та PMI
• Глибоке занурення у вирішеня проблеми
• Відповідність Boeing D6-51991 DPD
• Швидка та дружня технічна підтримка
• Capvidia – лідер у галузі технологій
CAD та MBD!

