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Benefícios
• Menos tempo gasto por sua 

equipe técnica tentando 
encontrar as revisões corretas 
de dados do Catia

• Processos consistentes de 
trabalho seguidos em todos 
os formatos de dados

• Processos mais rápidos de 
aprovação e alteração de 
produto, resultando na 
diminuição do tempo de 
colocação no mercado

• Capacidade de integrar 
seus arquivos do Catia com 
todos os dados técnicos para 
fornecer uma única fonte de 
informações sobre o produto 
que suporta seu processo 
completo, desde o projeto até 
a manufatura 

Recursos
• Usar as funções cPDM do 

Teamcenter disponíveis na 
interface do Catia V5

• Criar e editar relações de 
montagem, desenhos  
e modelos do Catia V5

• Realizar carga parcial e carga 
direta para o gerenciamento 
eficiente de montagem

• Criar revisões de novos 
produtos ou atualizações  
de versão para o trabalho  
em andamento

• Gerar blocos de título do 
desenho usando os atributos 
do Teamcenter

Resumo
A integração do software Teamcenter® com o Catia V5 permite reduzir os custos  
e os tempos de ciclo do desenvolvimento de produtos, aumentando seu ambiente 
Catia V5 para apoiar a melhor colaboração dentro da sua organização e com 
clientes e fornecedores. A integração permite que usuários do Catia acessem um 
ambiente colaborativo e pré-configurado do Gerenciamento de dados do produto 
(cPDM) para otimizar ainda mais seu processo de desenvolvimento de produtos.

Capturar, gerenciar e compartilhar dados do Catia V5 em um ambiente cPDM
A integração do Teamcenter com o Catia V5 permite que todas as informações do 
projeto criadas no Catia V5 sejam capturadas, controladas e compartilhadas por 
sua organização e um ambiente cPDM único e altamente seguro com controles de 
acesso e gerenciamento de versão para garantir que as pessoas certas obtenham 
as informações certas, no momento certo.

Usando a integração do Catia, as equipes de projeto podem procurar rapidamente 
desenhos, montagens e peças do Catia. A integração permite que os usuários 
reduzam o tempo gasto tentando encontrar e compartilhar informações do 
projeto, bem como eliminar solicitações de alteração desnecessárias, garantindo 
que todos estejam trabalhando com as informações mais recentes do projeto.

Esses recursos vão além do gerenciamento de dados CAD do grupo de trabalho, 
permitindo que as equipes de projeto de diferentes localizações e em toda  

a sua cadeia de 
abastecimento 
trabalhem 
em conjunto 
para agilizar 
o processo de 
desenvolvimento 
de produtos 
através da 
colaboração de 
vários locais.



• Salvar as propriedades mecânicas, incluindo 
volume, peso, área da superfície, momentos 
de inércia 

• Trabalhar com várias sessões do Catia  
e aproveitar o cache de V5 CGR

• Armazenar, carregar e migrar dados do 
Catia V4 para o V5

• Acessar a área de trabalho do Teamcenter 
e as funções como busca e recuperação, 
caso seja usada, registro/investigação, 
visualização e fluxo de trabalho

Vantagens do Teamcenter
O Teamcenter é o sistema PLM mais 
implantado do mundo, com o apoio da 
liderança da Siemens PLM Software no 
fornecimento de soluções. Os usuários do 
Teamcenter podem ampliar facilmente 
o escopo de sua implementação cPDM, 
aproveitando o abrangente portifólio 
do Teamcenter de aplicativos e sua 
escalabilidade comprovada em termos de 
desempenho e implementação global.

Itens suportados por Catia
• Modelos (carrega e migra modelos  

V4 para V5)
• Peças CAT (V5)
• Produtos CAT (V5)
• Desenhos CAT (v5)

Integração com o Catia V5 –  
funções suportadas
• Carregar – novos ou já existentes para  

a criação de uma montagem
• Salvar – como uma nova revisão,  

nova versão, nova montagem ou  
itens individuais

• Salvar montagem – como uma nova 
revisão, nova versão, nova montagem  
ou criar novos itens

• Sincronizar bloco de título usando os 
atributos do banco de dados do Teamcenter

• Realizar pesquisa de proximidade para carregar 
a estrutura parcial/seletiva de produtos

• Preservar e navegar por links multimodelos
• Criar, configurar e editar montagens 

usando o Teamcenter e/ou o Catia V5
• Gerar automaticamente e visualizar 

arquivos (JT™) leves em forma abóbada 
para maquete digital

Integração do Teamcenter com o Catia V5

Recursos (continuação)
• Gerenciar propriedades mecânicas  

de montagens e modelos do Catia
• Fornecer acesso de acordo com  

a demanda para o local de trabalho 
do usuário do Teamcenter

• Armazenar, carregar e migrar dados 
do Catia V4 para o V5
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Ampliar o valor do Catia V5 com  
o ambiente cPDM do Teamcenter

Gerenciamento de processos e tarefas 
diárias O Teamcenter oferece um ambiente 
cPDM focado no gerenciamento de tarefas 
diárias e processos, desde o projeto até 
a manufatura. Os fluxos de trabalho 
das melhores práticas da indústria para 
lançamento de produto e alteração de 
engenharia são incluídos para garantir que 
esses processos sejam conduzidos de forma 
consistente e eficiente.

Colaboração de Multi-CAD O suporte ao 
multi-CAD do Teamcenter permite que as 
equipes de projeto criem o modifiquem 
projetos de componentes em qualquer sistema 
CAD importante e montem suas inovações  
em um projeto de produto multi-CAD.  
O Teamcenter sincroniza as informações do 
produto para 
garantir que 
todos estejam 
trabalhando 
nos projetos 
mais recentes, 
gerenciando 
automaticamente 
representações 
nativas e neutras 
de CAD.



Integração do Teamcenter com  
o SolidWorks
Capturar, gerenciar e compartilhar dados do SolidWorks usando  
o Teamcenter, o padrão de fato para a implantação PLM

www.siemens.com/teamcenter
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Benefícios
• Capacidade de integrar seus 

arquivos de SolidWorks com 
todos os dados técnicos para 
fornecer uma única fonte de 
dados do produto que suporta 
seu processo completo desde 
o projeto até a manufatura

• Menos tempo gasto tentando 
encontrar as revisões corretas 
de dados do SolidWorks

• Processos mais rápidos de 
aprovação e alteração de 
produto, resultando na 
diminuição do tempo de 
colocação no mercado

• Processos de trabalho 
consistentes seguidos em 
todos os formatos de dados, 
resultando em menos erros  
e retrabalho

• Colaboração aprimorada 
dentro de sua organização  
e com clientes e fornecedores

Recursos
Usar as funções de gerenciamento 
do Teamcenter disponíveis a partir 
da integração do SolidWorks:
• Procurar, criar e editar  

objetos do SolidWorks, 
incluindo desenhos,  
peças e montagens

• Criar revisões de novos 
produtos ou atualizações  
de versão para o trabalho  
em andamento

Resumo
A integração do software Teamcenter® com o SolidWorks permite reduzir os custos 
e os tempos de ciclo do desenvolvimento de produtos, aumentando seu ambiente 
SolidWorks, possibilitando o fornecimento de uma única fonte de dados do produto 
para suas equipes de projeto e manufatura. A integração fornece acesso a uma 
gama completa de recursos do gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLM) 
para otimizar ainda mais seus processos, desde o projeto até a manufatura.

Desenvolvimento simplificado de produtos
A integração do Teamcenter com o SolidWorks vai além do gerenciamento de dados 
CAD do grupo de trabalho, permitindo que as equipes de projeto e de manufatura 
trabalhem em conjunto para agilizar os processos de desenvolvimento de produtos, 
oferecendo uma única fonte de dados do produto. Todas as informações do projeto 
criadas usando o SolidWorks são capturadas, controladas e compartilhadas pelas 
equipes de engenharia em um ambiente Teamcenter único e altamente seguro com 
controles de acesso e gerenciamento de versão para garantir que as pessoas certas 
obtenham as informações certas no momento certo.



automaticamente representações nativas 
e neutras do CAD para eliminar atrasos 
causados pelas constantes conversões 
de dados. A abordagem inovadora do 
Teamcenter para a colaboração multi-
CAD permite que sua empresa estendida 
aproveite outros investimentos de CAD  
além do SolidWorks.

Gerenciamento do processo de engenharia 
Os recursos do gerenciamento do processo de 
engenharia opcional do Teamcenter superam 
aqueles do gerenciamento tradicional de 
arquivos CAD, capturando todas as informações 
importantes do processo e do produto  
e relacionando esses ativos a uma estrutura 
comum de produtos. Além de gerenciar todas as 
informações de CAD, CAM e CAE relacionadas, 
o Teamcenter pode gerenciar as especificações, 
os documentos, os requisitos de projeto e outros 
tipos de informações do produto. Os recursos 
de gerenciamento de processo do Teamcenter 
permitem a definição de fluxos de trabalho do 
projeto até a manufatura, permitindo que você 
gerencie de forma eficiente, execute mudanças 
e reforce as regras de negócios específicas  
da empresa.

Objetos suportados pelo SolidWorks
• Peças
• Montagens
• Desenhos

A integração do SolidWorks aproveita  
a arquitetura SOA do Teamcenter e o sistema 
FMS para otimizar o desempenho nos limites 
de um rede WAN. Isso permite que equipes, 
em diferentes locais, acessem e modifiquem 
facilmente os dados armazenados em um 
volume e banco de dados comum.

As equipes de projeto do SolidWorks podem 
usar a integração para procurar rapidamente 
desenhos, montagens e peças do SolidWorks. 
A integração permite que os usuários poupem 
tempo tentando encontrar e compartilhar 
dados de projeto distribuídos entre diversas 
equipes de projeto e seus fornecedores. 
Ela também elimina as ordens de serviço 
desnecessárias, garantindo que todos estejam 
trabalhando com as informações mais 
recentes do projeto.

Valor ampliado com recursos  
adicionais do PLM

Colaboração de Multi-CAD O suporte ao 
multi-CAD do Teamcenter permite que as 
equipes de projeto criem e modifiquem 
projetos de componentes em qualquer 
sistema CAD importante e montem suas 
inovações/modificações em um projeto de 
produto multi-CAD. O Teamcenter sincroniza 
as informações do produto para garantir 
que todas as equipes estejam trabalhando 
nos projetos mais recentes, gerenciando 

Integração do Teamcenter com o SolidWorks

Recursos (continuação)
• Criar configurações de base 

das estruturas de montagem 
para fins de lançamento  
ou arquivamento

• Criar transformações de 
montagem que suportem 
modelo digital

• Gerar blocos de título do 
desenho usando os atributos 
do Teamcenter

• Dar suporte à tabela de 
projetos do SolidWorks

• Salvar arquivos auxiliares 
criados usando o SolidWorks 
(tif, jpg)

• Criar e visualizar arquivos 
DirectModel (formato JT™) 
para modelo digital

• Estar em conformidade com 
as políticas do Teamcenter, 
incluindo acesso de dados  
e segurança

• Realizar acesso de acordo  
com a demanda para a área 
de trabalho do usuário  
do Teamcenter

TEAMCENTER



• Salvar modelos DirectModel (JT)  
e transformações que suportem  
o modelo digital

• Salvar imagens de visualização PDF  
e PNG leves

• Salvar objetos do SolidWorks como 
versões ou revisões

• Investigar e registrar objetos no Teamcenter
•	 Realizar	sincronização	e	mapeamento	

bidirecional de atributos
• Facilitar a importação e a exportação de 

dados em massa
• Salvar arquivos auxiliares criados usando 

o SolidWorks (eDrawings, tif, jpg)
• Salvar tabelas de projetos do SolidWorks ou 

configurações como itens do Teamcenter

A integração do SolidWorks é suportada 
pelo Teamcenter e pelo Teamcenter Express.
• O Teamcenter estimula a inovação  

e a produtividade ao vincular pessoas  
e processos ao conhecimento.  
O Teamcenter é o padrão definitivo para 
implantações PLM e conta com  
a liderança da Siemens PLM Software no 
fornecimento de soluções.

• O Teamcenter Express oferece um 
ambiente pré-configurado cPDM que 
gerencia os processos e as tarefas diárias 
para as pequenas e médias empresas;  
ele fornece um ponto de entrada para  
a linha de produtos do Teamcenter. 

• Procurar e carregar objetos do SolidWorks
• Visualizar modelos 2D e 3D antes de abrir 

no CAD
• Abrir arquivos JT leves
• Criar novos objetos do SolidWorks

Funções suportadas
• Acessar todas as funções mais usadas 

do Teamcenter a partir de um painel de 
tarefas prático

• Ver o status do Teamcenter dos seus 
modelos locais em um piscar de olhos
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