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PTC ohjelmistojen käyttöönottoja,
koulutusta ja teknistä tukea
vuosikymmenten kokemuksella

PTC ohjelmistot päivitetään säännöllisesti vastaamaan
nykyajan tuotekehitystarpeita. Creon uusin versio
Creo 8.0 julkaistiin keväällä 2021. Kaikkiin Creolisensseihin kuuluu Multibody –suunnittelu, jota
suosittelemme hyödyntämään suunnittelutyössä. Katso
Creo Multibody Design –webinaaritallenne
verkkosivuiltamme: econocap.com/creo/webinaarit.
Lisää webinaaritallenteita ja videoita YouTubekanavallamme!
Uutena portfoliossamme on pilvipohjainen OnShape,
jossa yhdistuvät 3D CAD ja tuotetiedonhallinta.
OnShape toimii sekä tietokoneella että mobiilissa
tavallisella internet-yhteydellä. Järjestämme
kuukausittain OnShape-webinaareja, lisätiedot:
econocap.com/onshape.

Olemme on suomalainen tuotekehityksen
ohjelmistojen ja digitaalisaatioratkaisuiden toimittaja ja
asiantuntija. Tarjoamme PLM, IoT, AR ja CAD ohjelmistoja sekä autamme asiakkaitamme
onnistumaan näiden käyttöönotossa, käytössä ja
ylläpidossa. Olemme sertifioitu PTC:n jälleenmyyjä, ja
portfolioomme kuuluvat Windchill, Thingworx, Vuforia,
Creo sekä uutena OnShape -ohjelmistot. Kaikki
ohjelmistomme edustavat tuotekategorioissaan
viimeisintä teknologiaa, ja ne lukeutuvat
tuotekehitysohjelmistojen kansainvälisiin
markkinajohtajiin. Avullamme suomalaiset yritykset
onnistuvat paremmin digitalisaatiohankkeissaan.

PLM – digitaalisen tuotekehityksen
perusta

Ratkaisut tuotekehityksen digitalisaation
haasteisiin

Kenttätuki lisätyn todellisuuden avulla

Ymmärrämme tuotekehityksen, tuotetiedonhallinnan
sekä prosessien digitalisoinnin haasteet kokemuksesta
– olemme toimineet Suomessa yli 25 vuotta. Asiakas
on toimintamme keskiössä, ja etsimme yhdessä
asiakkaan kanssa parhaat ja kustannustehokkaimmat
ratkaisut digitalisaation haasteisiin. Asiakkainamme on
valmistavan teollisuuuden johtavia kansainvälisiä
yrityksiä sekä menestyviä kotimaisia pk-yrityksiä.

Windchill on PLM-ohjelmisto, jolla yritys hallitsee
tuotekehityksen prosesseja sekä koordinoi tuotteen eri
elinkaaren vaiheessa toimivien asiantuntijoiden
yhteistoimintaa. Windchillin avulla hallitaan tuotteen
teknisen kuvauksen lisäksi informaatiota, jota voidaan
hyödyntää eri palveluliiketoiminnan aktiviteeteissa,
kuten huoltopalveluissa, varaosamyynnissä ja
koulutuksessa. Ajan tasalla oleva tuoteinformaatio on
digitaalisen muutoksen ydin. Merkkaa muistiin:
järjestämme PLM-webinaarin alkuvuodesta 2022!

Koronapandemian myötä yritykset ovat joutuneet
löytämään uusia keinoja tehostaa eri osapuolten
välistä tiedonvaihtoa etänä. Vuforia Chalk on ARpohjainen etätukiratkaisu, jolla tehostat kentällä
toimivien asiantuntijoiden välistä yhteistyötä ja
ongelmanratkaisua.

Hyödynnä yrityksesi data tehokkaasti
IoT:n avulla
Thingworx yhdistää yrityksen olemassa olevat
erilaiset tietolähteet yhteen ja luo tästä informaatiosta
liiketoimintahyötyä. Thingworx-ohjelmistoilla
yhdistetään laitteita, rakennetaan IoT -ratkaisuja,
poimitaan datasta olennainen, hallitaan IoT-ympäristöä
ja tehdään käyttäjäystävällisiä kokemuksia.
Thingworxissa tietoa ei kahdenneta vaan haetaan
jatkojalostettavaksi sieltä, missä tietoa hallitaan.
Thingworxin visuaalisella käyttöliittymällä on helppoa
ja nopeaa luoda tarvekohtaisia ratkaisuja ilman
koodausta.

Lataa ilmainen opas!
www.econocap.com/onshape

