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Az Autodesk vAult 2013 termékcsalád legfőbb 
jellemzői a mélyebb és szélesebb körű integráció az 

Autodesk CAD-alkalmazásokkal, a nagyobb hatékonyságú 
együttműködés a munkacsoportokkal és az alkalmazásprogra-
mozási felületet érintő (API) fejlesztések az ügyféloldali testre 
szabhatóság növelése érdekében.

Lehetőségek	kibővített	köre
•    CAD-integráció  Az Autodesk Vault jellemzője a széles 

körű, mély CAD-integráció, amely az eddigiekben támo-
gatott alkalmazások mellett a  2013-as verziótól a követke-
ző szoftverekben is elérhetővé teszi az egyszerű használatát: 
Autodesk Alias Design, Autodesk Alias Automotive, Autodesk 
Alias Surface, AutoCAD LT, Autodesk Inventor LT, Autodesk 
Simulation Moldflow. A CAD-integráció használatával köz-
vetlenül kezelhetőek a Vaultban található tervezési adatok.
•    Microsoft  SharePoint-integráció  A Microsoft és az 

Autodesk együttműködésének köszönhetően sikerült kialakí-
tani azt a zökkenőmentes integrációt, amely kihasználja az új 
szolgáltatásokat és funkciókat a Microsoft SharePoint 2010 és 
az Autodesk Vault 2013 használata során.
•    Életciklus-kezelés  A megújult életciklus-kezelés segítsé-

gével jogosultságok is változtathatók a projektmappán annak 
függvényében, hogy a projekt milyen stádiumba érkezett. Így 
például kiadási fázis után a mappa írási joga megszűnik, nincs 
lehetőség további módosításra.

•    iPart- és iAssembly-kezelés  Többek között automatikus 
foglalás is jellemzi a táblázatvezérelt alkatrészek és összeállítá-
sok megújult kezelését, amelynek köszönhetően egyszerűbbé 
válik e hasznos elemek kezelése.
•    Kategorizálás  és  projektkezelés  A kategóriák kezelése 

igen hasznos funkció volt már az előző verziókban is, hiszen 
használatukkal könnyebbé válik a fájlok csoportosítása nem-
csak dokumentumtípus vagy kiterjesztés alapján. Az Autodesk 
Vault 2013 szoftverben már közvetlenül az Inventorból lehet 
állítani a kategóriát, így nem szükséges átlépni Vault Explo-
rerbe. A mappák projektfunkciókkal bírnak, így a felhaszná-

Újdonságok	a	tervadatkezelésben
Autodesk Vault 2013: a teljes életciklust támogatja

Az Autodesk Vault adatkezelési megoldása segíti a felhasználókat, hogy 
adataikat biztonságosan és hatékonyan oszthassák meg a fejlesztésben részt 
vevő csapatok közt. Mindezt egységes felületen keresztül valósíthatják meg, 
amellyel rálátásuk van a teljes dokumentációra a projekt életciklusa során. 
Mindegy, hogy mindannyian egy irodában dolgoznak, vagy több telephelyen 
folyik a tervezés, illetve gyártás, az Autodesk Vault 2013-as termékcsalád 
költséghatékony és skálázható megoldást jelent.

› lók sokkal jobban tudnak együttműködni a projektek során, 
mint egyszerű könyvtárszerkezet használatakor, és könnyedén 
újrafelhasználhatják terveiket. A felhasználók a fájlokhoz ha-
sonlóan kategorizálhatják Vault mappáikat, és felhasználói tu-
lajdonságokat is rendelhetnek hozzájuk.
•    Projektműszerfal  A Vault Explorer kezelőfelületén, a 

mappaadatok paneljén egy műszerfal jellegű jelentéskészí-
tő eszköz látható, amely közvetlen visszajelzést ad a projekt 
állapotáról. Az előnézeti panelen könnyen létre lehet hozni 
és meg lehet tekinteni a projektstruktúrában tárolt adatok 
alapján készített jelentéseket. A jelentések megjeleníthetik a 
projekten belüli fájlokat, almappákat, tételeket és változtatási 
kérelmeket. Emellett csatolt és számított adatok is könnyedén 
beilleszthetők a jelentésbe. Az új projektműszerfal jelentései 
hatékonyabbá teszik a tervezőcsapat kommunikációját.

•    Kiterjeszthetőség  Az anyagjegyzék (BOM) közvetlen 
szerkesztésére is lehetőség nyílik az Autodesk Vault 2013 
szoftverben. Ezzel levehető a teher a tervező válláról, meggyor-
sítva a gyártás-előkészítést. Az Autodesk Vault 2013 összekap-
csolása termelésirányítási (ERP) rendszerekkel további előnyt 
jelent például a raktárkészlet ellenőrzése terén.
•    Tulajdonságindexelés  Egy megfelelően kialakított tu-

lajdonsághalmaz esetén is szükség lehet menet közben újabb 
tulajdonságok felvételére. Ilyen esetekben szükséges az úgy-

nevezett tulajdonság-újraindexelés használata, amelynek so-
rán az újonnan definiált tulajdonság hozzárendelésre kerül 
a már meglévő elemekhez is. Az Autodesk Vault 2013 meg-
újult tulajdonságindexelése lehetővé teszi, hogy fájltípuson-
ként vagy akár dátumtartományhoz fűződően végezzük el a 
tulajdonság-hozzárendelést.
•    Fájlredundancia csökkentése  Ha csak külső tulajdonsá-

gok változnak, a fájlban nem történik változás, az Autodesk 
Vault 2013 nem készít a fájlról másolatot, csupán a hozzá 
tartozó metaadatból. Ebből következően kevesebb fájl hasz-
nálatával megoldhatók a tervezési feladatok, a kevesebb adat 
kezelésével pedig gyorsabbá válik az adatmentés is.
•    Adatmentés  és  több  telephely  kezelése  Az Autodesk 

Vault 2013 szoftver fejlett adatmentési eljárásával optimálisan 
ütemezhetők az adatmentések mind teljes, mind pedig növek-

ményes mentés használatakor. Több telephely kezelése esetén 
is teljes 64 bites támogatottság érhető el mind adatbázis, mind 
Windows Server esetén. Több lehetőség kínálkozik rendszer-
gazdáknak a fájlszinkronizálás beállításához.
•    SSL tanúsítványok kezelése  Amikor egy ügyfél csatla-

kozni próbál, a kiszolgáló ellenőrzi az ügyfél tanúsítványát 
egy megbízható tanúsítványszolgáltatón, mielőtt engedélyezi 
a hozzáférést. Ha nem megbízható a tanúsítvány, a felhasz-
náló nem kap hozzáférést a kiszolgálóhoz, függetlenül attól, 
hogy rendelkezik-e érvényes felhasználónévvel és jelszóval. 
Ez szavatolja a biztonságos kommunikációt a kiszolgáló és 
az ügyfél között az olyan ügyfelek számára, akik biztonságos 
kapcsolatot igényelnek.

Kiemelkedő	teljesítményű	eszközök
Az Autodesk Vault 2013 tervadatkezelő rendszer átfogó, 
könnyen skálázható megoldást nyújt a tervezési adatok vo-
natkozásában a termék teljes életciklusa alatt. Kiemelkedő 
teljesítményű eszközök és funkciók segítik a mérnököket, 
tervezőket, gyártókat, építészeket és kivitelezőcsapatokat 
adataik hatékony megosztásában. A szoftver hatékony szer-
vezési, irányítási és nyomon követési eszközöket kínál a pro-
jektvezetők és döntéshozók részére.

Radnai László
radnail@varinex.hu	•	www.varinex.hu

A Vault 3013 különböző változatai által kínált 
lehetőségek áttekintése
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Időráfordítás Élettartam

Jobban	együttműködik	a	munka-
csoportokkal	és	testre	szabható	
az	ügyféloldalon.

Az	Autodesk	Vault	jellemzője	a	széles	
körű,	mély	CAD-integráció.

V E L ü N K  A  C S ú C S R A  j u T !
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