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SIEMENS обяви Solid Edge ST9 
 
Прес съобщение  
Siemens PLM Connection Americas 2016 - Орландо, Флорида, 16 май 2016  
 

Solid Edge ST9 Software предоставя нови „облачни“ възможности за бързa и гъвкавa работа, 
„облачни трезори“ за съхранение на данни с достъп до проекти от всяко място и устройство,  
мащабируемо управление на данните, и бърза миграция на наследени проекти.  

 

 
 
Последната версия на Solid Edge - ST9 осигурява лек и гъвкав достъп до пълните възможности на 
софтуера чрез базирани в „Облака“ лицензиране, потребителски настройки и инструменти за 
екипна работа. В допълнение, новите вградени възможности за управление на данните са с 
„нулеви“ изисквания за ИТ поддръжка и улесняват потребителите при индексиране на техните 
CAD модели. Новите инструменти за миграция позволяват бързо преобразуване на наследени 
данни от почти всяка CAD система.  
 
За по-изчерпателно управление на инженерния процес и продуктовите данни, Solid Edge ST9 
улеснява съвместната работа с Teamcenter - най-широко използвания в света софтуер за цифрово 
управление на жизнения цикъл. Solid Edge ST9 предлага значително подобрена интеграция с 
Teamcenter, за  да облекчи критични задачи по управление на данните.  
 
Новите „облачни“ възможности предлагат на потребителите 
по-бързо и по-гъвкаво внедряване, подобряват достъпа до 
проектите и насърчават екипната работа с отдалечени 
офиси. Сега лицензните файлове и потребителските 
настройки могат да бъдат съхранени в „облака“, 
позволявайки на потребителите достъп до тяхната лична 
работна среда по всяко време, и навсякъде!  
 
Solid Edge ST9 добавя нови възможности за съхранение на 
данните в т.н „облачни трезори“, от където потребителите 
могат да съхраняват и контролирано  да обменят проектни 
данни с външни доставчици и клиенти. 
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С помощта на популярни продукти като Dropbox, 
OneDrive, Google Drive™ онлайн услуга за съхранение и 
Box потребителите могат да работят ефективно онлайн, 
като възможността да работят локално върху своя диск 
(офлайн), е винаги на разположение.  
 
"В моя бизнес имам нужда от гъвкавост, за да 
получавам  бърз достъп до моите   проекти, където и 
да се намирам", каза Крейг Хол, собственик на Hall 
Designs. "Достъп през Облака както до моите 
лицензни файлови, така и до потребителските  ми 
настройки в Solid Edge ще ми спести много време, тъй 
като ще мога да се местя от стационарния си 
компютър на моя таблет за работа от разстояние.“  
 
"Внедряването на Solid Edge никога не е било по-бързо 
или по-лесно", каза Джон Милър, вицепрезидент на 
Mainstream Engineering Software, Siemens PLM Software. 
"Solid Edge ST9 осигурява най-гъвкавите възможности 
за лицензиране в индустрията. Това, в съчетание с 
новите възможности за облачна поддръжка, ни 
помага за по-нататъшното изпълнение на 
ангажимента ни лесно да доставим и внедрим 
софтуер, който дава възможност на клиентите да 
избират как да купят, внедрят и да работят в екип“. 
 
Новите  вградени възможности за управление на 
данните позволяват на потребителите да контролират 
все по-голям обем CAD данни, с незабавно търсене на 
файлове и атрибутни данни, както и анализ на 
взаимодействията между тях. При това не е необходимо 
инсталиране на бази данни и специализиран софтуер за 
работа с тях.  
 
Новият дизайн мениджър позволява бързо и опростено 
управление на ревизиите и публикуване на чертежите в 
проекта, за значително подобрена организацията и 
съгласуването на данните с цел по-бързо приключване 
на ежедневните задачи.  
 
Подобрената интеграция с Teamcenter включва нова 
командна лента за консолидиран достъп до задачите за 
управление на данни и нов вграден прозорец за 
активната работна среда.   
 

 

 Работа в „Облака“ (по 
желание) за по-лесно 
инсталиране, поддръжка и 
сътрудничество   

 

 Вградено управление на 
данните за бързо търсене и 
управление на измененията  

 

 Лесно дублиране на 
компоненти във възли и 
фючъри в детайли 
ускоряват конструктивния 
процес 

 

 Multi-body операции 
ускоряват процеса при 
моделиране на детайли   

 

 Управлението на релациите 
в асемблирания модел е 
опростено чрез интуитивен 
диалог 

 

 Мигриране на чертежи на 
SolidWorks за пълна 
асоциативност модел-към-
чертежи  в Solid Edge 

 

НОВОТО В ST9 
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Командната лента помага на конструкторите бързо да изпълняват търсене от типа „where-used“, 
да инициират работни потоци в Teamcenter, лесно да преглеждат и редактират информацията, 
и да проследяват синхронизирането на продуктовите данни. Това ускорява кривата на обучение 
за нови потребители и помага на съществуващите потребители да завършат своите задачи по-
леко и по-бързо. 
 
Новата работната среда Active Workspace 
предлага интуитивен, силно визуален и 
персонализиран достъп до информация, за 
да предостави на дизайнерите възможност 
за намиране  на желаните данни с прости, 
текстово базирани филтри за търсене. Само 
с плъзгане, избраните детайли се 
разполагат в графичния прозорец на Solid 
Edge за редактиране или вмъкване в 
асемблирани модели.  
 
Нови инструменти за миграция надграждат вече 
съществуващия набор инструменти за импортиране на 
CAD данни от други продукти. Solid Edge ST 8 наследява 
автоматично SolidWorks 3D модели. Новата версия 
предлага автоматизирано наследяване и на SolidWorks 
чертежи. Така, асоциативността между SolidWorks 3D 
модели и чертежи вече може да бъде прехвърлена 
директно в Solid Edge.  
 
Нов, надежден инструмент за експорт от Solid Edge 2D към 
AutoCAD®, гарантира безпроблемното прехвърляне на 
Solid Edge чертожни елементи към AutoCAD.  
 
Наред с това, Solid Edge ST9 предоставя лесен достъп до 2D 
проекти, създадени в новообявения от Siemens софтуер  - 
Catchbook ™  - за бързо създаване на 3D модели и 
професионални инженерни чертежи от скици.  
 
В областта на моделирането и конструирането, Solid Edge 
ST9 въвежда редица нови функции и подобрения, вкл. 
бързо генериране на копия, асоциативно регенериране на 
повърхнини при синхронно редактиране, нови операции в 
режим на multibody конструиране, блокове и текст в 
скиците, solid sweep операция и изтегляне по спирала, 
нови операции за 3D печатане и още много други. 
 
Solid Edge ST9 е насрочен за доставка  при потребителите  
през това лято. За повече информация, посетете: 
www.siemens.com/plm/st9 . 
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