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Innehåll

BakgrundBakgrund

Anpassning av menyer Anpassning av menyer -- demo demo 

Pick & Place Pick & Place -- demodemo

Modularisering Modularisering -- demo demo 

Automatisering Automatisering -- demodemo



Bakgrund

CADCAD--system system äär generellt:r generellt:

–– Kraftfulla modellerareKraftfulla modellerare

–– DDååliga konstruktionsverktygliga konstruktionsverktyg

Inbyggda applikationer Inbyggda applikationer äär ofta:r ofta:

–– FFöör svr svåårara

–– FFöör generiska (allmr generiska (allmääna)na)

–– Inte anvInte anväändbarandbara



Bakgrund

FFöör CADr CAD--system som Pro/ENGINEER gsystem som Pro/ENGINEER gääller:ller:

–– ÄÄr utvecklade fr utvecklade föör mr måånga olika industriernga olika industrier

–– Kommandorna Kommandorna äär hr håållna pllna påå ett hett höögt abstraktionsnivgt abstraktionsniv

–– Det fattas funktionalitetDet fattas funktionalitet

–– Produktiviteten pProduktiviteten pååverkas negativtverkas negativt



Bakgrund

Pro/ENGINEER har vissa verktyg:Pro/ENGINEER har vissa verktyg:

–– MapkeysMapkeys

–– Customiserad toolbarCustomiserad toolbar

–– Trail filerTrail filer

–– Pro/PROGRAMPro/PROGRAM

SSåådana funktioner erbjuder hjdana funktioner erbjuder hjäälp, men lp, men äär r 
begrbegräänsadensade……



Bakgrund

ABB Transformers har anvABB Transformers har anväänt CADnt CAD--system system 
de senaste 25 de senaste 25 åårr

Erfarenhet har visat att customisering behErfarenhet har visat att customisering behöövs vs 
fföör att:r att:

–– Undvika repetitiva operationerUndvika repetitiva operationer

–– Reducera utbildningsbehovenReducera utbildningsbehoven

–– Genomdriva bolagsstandarderGenomdriva bolagsstandarder

–– FFöörbrbäättra kvalitttra kvalitéétenten



Bakgrund

Pro/ToolkitPro/Toolkit

–– Kraftfullt API fKraftfullt API föör Pro/ENGINEERr Pro/ENGINEER

–– TillTillååter customiseringter customisering

•• FrFråån smn småå repetitiva kommandonrepetitiva kommandon

•• Till kompletta design applikationerTill kompletta design applikationer



Bakgrund

HighlightsHighlights

–– Applikationerna Applikationerna äär utvr utvääcklade cklade ööver de senaste 15 ver de senaste 15 åå

–– AnvAnväänds av mnds av måånga ABB bolag worldwidenga ABB bolag worldwide

–– Konstruktionstiderna reducerade med  upp till 50%Konstruktionstiderna reducerade med  upp till 50%

–– Utbildningskostnader reducerad med upp till 80%Utbildningskostnader reducerad med upp till 80%

–– Betydande fBetydande föörbrbäättring av konstruktionskvalitetttring av konstruktionskvalitet

–– AnvAnväändarna kan koncentrera sig pndarna kan koncentrera sig påå konstruktion och konstruktion och 
inte pinte påå Pro/ENGINEERPro/ENGINEER--frfråågorgor



Bakgrund

SlutsatsSlutsats

–– Utan Pro/TOOLKIT applikationer, hade det varit Utan Pro/TOOLKIT applikationer, hade det varit 
omomööjligt fjligt föör ABB Transformers att anvr ABB Transformers att anväända nda 
Pro/ENGINEER pPro/ENGINEER påå ett lett löönsamt snsamt säätt !tt !



Bakgrund

Customisering behCustomisering behöövs fvs föör att maximera r att maximera 
produktiviteten!produktiviteten!




