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Agenda

• Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink

• Dokument management

• Configuration Management

• Change Management

• Project Management

• Hur utvärderar jag behovet ?



Inleding/ mål

Mål
• Att informera om vilka möjligheter som finns i 

PDMLink utöver ”CAD Data Management”

• Att titta in på de olika disciplinerna

• Rekommendationer hur man utvärderar och 
implementerar olika discipliner



Vem är jag

• Teknikansvarig på Econocap

• Bakgrund
– 3 år som PLM ansvarig på Phadia

– 5 år som PLM konsult, PTC

– 5 år som PTC ÅF (CAD Konsult)

– 5år som konstruktör / Mekanik
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Ändringshantering

Ändringshantering är en process för 
att gå från ett tillstånd till ett annat.

~

PDM inriktar man sig på
produktrelaterade ändringar, men 

processen är generisk.
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Ändringshantering - Process
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Ändrings objekt i PDMLink
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Ändringshantering över en produkts livscykel



Tips för ändringshantering
• Att hitta ”rätt” nivå på sin ändringsprocess

• Att besluta när formell ändringshantering skall 
gälla.

• Att införa flexibilitet för stora resp. små ändringar.

• Vilket krav på spårbarhet och uppföljning finns ?



Dokumenthantering

Dokumenthantering omfattar hantering av data, mallar samt 
processer för hur dokument skall hanteras inom företaget.

~
Allt data som beskriver en artikel i PDM räknas som 

dokument (även CAD Data)



Fördelar med dokumenthantering i PDM

+ Dokument kan kopplas mot artikeldata

+ Lätt att se vilka dokument som används för 
en produkt /Artikel

+ Dokument kan hanteras via 
ändringshantering tillsammans med annan 
data som CAD och artiklar.



Exempel på artikel struktur



Integration MS Office



Tips vid införande av 
Dokumenthantering
1. Börja med att hantera produktrelaterad 

dokumentation i PDM, som krav specar, test 
specar samt övrig teknisk dokumentation som 
manualer, instruktioner mm.

2. Vid introduktion av Projekthantering behövs 
stöd för projektdokumentation.

3. Vid införande av ändringshantering behövs stöd 
för olika rapporter (utredning, 
grundorsaksanalys etc.) som hanteras i 
ändringsprocessen.



Konfigurationshantering

Konfigurationshantering är den disciplin för 
att säkerställa hur en produkts konstruktion vid 

ett visst tillfälle.
~

Konfigurationshantering kan tillämpas på olika 
nivåer beroende på krav och behov.



Olika verktyg i PDMLink för CM

1. Baselines

2. End ItemConfigurations

3. Effektivitet (giltighet)



Baselines

• En baseline fångar en ögonblicksbild av en 
produktstruktur.

• Man kan addera data som inte ingår i 
strukturen.

• En baseline kan godkännas och har sin egen 
livscykel



End items(=Produkter)

• En End Itemär det man levererar till kund

• En artikel är en fysisk beståndsdel som 
bygger upp en produkt
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End ItemConfigurations

• End ItemConfiguration liknar en baseline
– Gemensamt:

• Statiskt innehåll

• Fångar en viss mognadsgrad / steg i produktens mognad.

– Skillnad
• Representerar endast strukturen. Inget ”extra kan adderas.

• Kan kopplas mot individer (serie/batch nummer)

• Lättare att jämföra och uppdatera mot senaste produktstruktur.
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Vilken nivå av Konfigurationshantering 
behöver jag?

• Vilka spårbarhetskrav krävs externt resp. internt ?

• Tillverkar vi flera versioner parallellt i produktion ?

• Behöver vi kunna styra på hur en ändring slår igenom, som 
ingår i flera produkter ?

• Vilken nivå följs produkten upp (individ / batch)

• Har jag ”produkter i produkten” med spårbarhetskrav ?

• Vad hanteras i ERP respektive i PDM ?



Projekthantering

Projekthantering i PDM ger möjlighet att samverka i 
virtuella projekt team internt och externt.

~

Förutom stöd för projekthantering ger ProjectLink 
återkoppling mot produkt datat.



ProjectLink



Tips för införande av 
Projekthantering

� Om Produktutveckling ofta sker i 
projektform.

� Om ni samarbetar med externa konsulter / 
partners eller olika team internt.

→ Är projectLink en intressant produkt.

• Börja enkelt, tänk stort.


