Serviços de Implantação
Os softwares Autodesk Vault são soluções para gestão de dados e são completamente integrados com o
AutoCAD, Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant
3D, etc. Ajudam as equipes de projeto a controlar o progresso dos trabalhos e manter o controle das
versões. Permite organizar e reutilizar os desenhos, consolidando a informação sobre o produto e
reduzindo a necessidade de recriar desenhos desde seu início. Usuários podem armazenar e procurar
quaisquer dados de CAD (tais como Autodesk Inventor, arquivos DWG ou DWF) e arquivos não CAD (tais
como Microsoft Word e Microsoft Excel).
O Autodesk Vault está disponível em 3 versões – Autodesk Vault Basic, Autodesk Vault Workgroup e
Autodesk Vault Professional. A MAPData oferece 4 pacotes de serviços de implantação para a família
Autodesk Vault, para atender as mais diversas necessidades das engenharias.
Segue abaixo uma tabela comparativa com as principais funcionalidades implementadas em cada um
dos níveis de implantação.
Vault

Serviços
Reunião para análises e definições do sistema
Análise do ambiente de trabalho
Definição dos procedimentos de backup
Definição da estruturação dos arquivos
Definição de usuários e respectivos privilégios de acesso
Legendas e propriedades dos documentos (Propriedades
a serem indexadas pelo Vault para realização de
pesquisas)
Instalação e configuração do servidor
Instalação dos clientes (até 10 usuários)
Gerenciamento de arquivos “não-CAD”
Treinamento dos usuários/clientes (até 10 usuários)
Treinamento dos administradores
Versões dos arquivos (Não é revisão)
Migração de parte dos dados de engenharia necessários
para a implantação e treinamentos do sistema
Acompanhamento da utilização efetiva do sistema de
gerenciamento, sanando dúvidas e orientando os
usuários a trabalhar com os procedimentos definidos.
Revisão e adequação dos procedimentos de trabalho
Regras e definições para codificação (nomes
automáticos) de arquivos de engenharia
Regras dos atributos de revisão de desenhos (A, B, C...)
Definição das categorias dos arquivos
Definição das regras do ciclo de vida dos documentos
(em execução, liberado, em modificação, obsoleto, etc)
Treinamento dos usuários “não-CAD”
Impressão e visualização de arquivos por usuários “nãoCAD” (visualizadores);
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Configuração para acesso via Web Client (Acesso aos
arquivos através do browser)

-

-





Replicação Multi-site (até 02 servidores)
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-

-



Regras e definições para codificação de itens (Cartão)
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-

-



Configuração, criação e exportação de Listas de
Materiais (BOM);
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Regras e definições do Fluxo de Trabalho (Workflow);

-

-

-



-

-

-



-

-

-



Criação de Marca d´água para status do projeto nos
arquivos de visualização;
Criação e visualização de arquivos com markups e
redlines (anotações);

Observações:
1. Não é possível implementar nenhuma característica ou funcionalidade das
implantações Autodesk Vault Workgroup e Autodesk Vault Professional Níveis 1
ou 2 na implantação do Autodesk Vault Basic (Autodesk Vault Basic não possui
essas funcionalidades).
2. Caso haja necessidade de uma configuração diferente de implantação, favor
consultar nossos departamentos Comercial/Técnico.

